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Ι
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιµίες του ευρώ (1)
10 Ιουλίου 2002
(2002/C 165/01)
1 ευρώ =
Νοµισµατική µονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

GBP

Ισοτιµία

0,9898

Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

LVL

λετονικό λατ

0,5948

MTL

µαλτέζικη λίρα

0,4159

7,428

PLN

πολωνικό ζλότι

4,141

λίρα στερλίνα

0,6396

ROL

ρουµανικό λέι

SEK

σουηδική κορόνα

9,2402

SIT

σλοβενικό τόλαρ

CHF

ελβετικό φράγκο

1,4719

SKK

σλοβακική κορόνα

ISK

ισλανδική κορόνα

TRL

τουρκική λίρα

NOK

νορβηγική κορόνα

7,296

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,7405

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9461

CAD

καναδικό δολάριο

1,5034

CYP

κυπριακή λίρα

0,57817

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

7,7203

CZK

τσεχική κορόνα

28,959

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,0114

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7333

HUF

ουγγρικό φιορίνι

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

LTL

λιθουανικό λίτας

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

116,7

85,18

252,23
3,4533

___________
(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιευ΄ονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

32660
226,1465
44,476
1650000

1157,47
9,9064
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∆ιαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικοί κανόνες
(2002/C 165/02)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων
σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· ΕΕ L 217 της
5.8.1998, σ. 18)
Κοινοποιήσεις εθνικών σχεδίων τεχνικών κανόνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή

Στοιχεία (1)

Τίτλος

Προθεσµία
«status quo»
τριών µηνών (2)

2002/220/UK

Νέα και αναθεωρηµένα εθνικά πρότυπα για τη Βρετανική (Κτηνιατρική) Φαρµακοποιία 2002

12.9.2002

2002/221/UK

Νέα και αναθεωρηµένα εθνικά πρότυπα για τη Βρετανική Φαρµακοποιία 2002

12.9.2002

2002/222/NL

Κανονισµός του υπουργού Συγκοινωνιών και ∆ηµόσιων Έργων για τροποποίηση του κανονισµού περί
µεταφοράς επικίνδυνων ουσιών µέσω των εσωτερικών υδάτων σε σχέση µε την αναµόρφωση του κανονισµού
για τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών µέσω του Ρήνου

16.9.2002

2002/223/IRL

Κανονισµοί του 2002 περί (σχεδίου) οικοδοµικών κανονισµών (τροποποίηση) (αριθ. 2) που τροποποιούν το
µέρος F του δεύτερου παραρτήµατος των οικοδοµικών κανονισµών 1997, και (σχέδιο) έκδοσης 2002 των
τεχνικών οδηγιών, έγγραφο F — αερισµός

18.9.2002

2002/224/D

∆έκατο έβδοµο συµπλήρωµα στις προδιαγραφές πρόληψης ατυχηµάτων για επιχειρήσεις της ποντοπόρου
ναυσιπλοΐας (VBG 108) µε οδηγίες εφαρµογής

19.9.2002

2002/225/P

Κανονισµός περί παραγωγής και εµπορίας του θαλασσινού αλατιού σε φυσική κατάσταση

20.9.2002

2002/226/A

∆ιάταγµα του Οµοσπονδιακού Υπουργού Οικονοµίας και Εργασίας περί της παράτασης της προθεσµίας
διακρίβωσης για µετρητές θερµότητας

20.9.2002

2002/227/S

∆ιατάξεις για την Πολιτική Αεροπορία, διατάξεις λειτουργίας BCL-D 1.22 αεροµεταφερόµενος ραδιοεξοπλισµός

20.9.2002

2002/228/NL

Σχέδιο συµφώνου περί συσκευασιών III

20.9.2002

2002/229/F

Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που εκχωρεί
συχνότητες για τις ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας για ενεργά ιατρικά
εµφυτεύµατα

20.9.2002

Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που καθορίζει τους
όρους χρήσης των ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας για ενεργά ιατρικά
εµφυτεύµατα
2002/230/F

Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που εκχωρεί
συχνότητες για τις ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας στη ζώνη
868-870 MHz

20.9.2002

Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που καθορίζει τους
όρους χρήσης των ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας στη ζώνη
868-870 MHz
2002/231/F

Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που εκχωρεί
συχνότητες για τις ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας στη ζώνη
26,957-27,283 MHz

20.9.2002

Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που καθορίζει τους
όρους χρήσης των ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας στη ζώνη
26,957-27,283 MHz
2002/232/F

Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που εκχωρεί
συχνότητες για τις ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας στη ζώνη
5725-5875 MHz
Απόφαση αριθ. 02-. . . της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών µε ηµεροµηνία . . . 2002 που καθορίζει τους
όρους χρήσης των ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων µικρής ισχύος και µικρής εµβέλειας στη ζώνη
5725-5875 MHz

20.9.2002
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Τίτλος

C 165/3

Προθεσµία
«status quo»
τριών µηνών (2)

2002/233/S

Κανονισµός περί τροποποίησης του νόµου περί λαχειοφόρων αγορών (1994:1451)

20.9.2002

2002/234/S

Κατευθυντήριες γραµµές για όρους, διατάξεις ελέγχου και τάξης για λαχειοφόρες αγορές οι οποίες πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και στις οποίες η αξία του µεγαλύτερου κέρδους
ανέρχεται το πολύ στο 1/60 του βασικού ποσού και τα κέρδη αποτελούνται µόνο από εµπορεύµατα ή
υπηρεσίες

23.9.2002

2002/235/S

Κατευθυντήριες γραµµές για όρους, διατάξεις ελέγχου και τάξης για λαχειοφόρες αγορές που πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων

23.9.2002

2002/236/S

Προδιαγραφές της επιθεώρησης των λαχειοφόρων αγορών περί απαιτήσεων για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται από διοργανωτές ορισµένων λαχειοφόρων αγορών που πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων

23.9.2002

2002/237/FIN

Απαιτήσεις σχετικές µε την ακτινοπροστασία και τον έλεγχο του εξοπλισµού σολάριουµ

25.9.2002

2002/238/DK

BL 7-23, ∆ιατάξεις περί αυτόµατης καταγραφής προφορικής επικοινωνίας και δεδοµένων

25.9.2002

(1)
(2)
(3)
(4)

Έτος — αριθµός καταχώρησης — κράτος µέλος που θεσπίζει τις προδιαγραφές.
Περίοδος κατά την οποία το σχέδιο δεν µπορεί να εκδοθεί.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω αποδοχής, εκ µέρους της Επιτροπής, του επείγοντος χαρακτήρα.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων συνδεόµενων µε φορολογικά ή δηµοσιονοµικά µέτρα, κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο 11
δεύτερο έδαφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.
(5) Λήξη διαδικασίας πληροφόρησης.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει την απόφαση «CIA Security» που εξεδόθη στις 30 Απριλίου 1996, σχετικά µε την
υπόθεση C-194/94, Συλλογή σ. Ι-2201, σύµφωνα µε την οποία το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κρίνει ότι τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (83/189/ΕΟΚ) πρέπει να ερµηνεύονται υπό την έννοια ότι οι
ιδιώτες µπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να αρνηθούν την εφαρµογή των εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών που δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως επιβάλλει η οδηγία.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ C 245 της
1.10.1986, σ. 4).
Έτσι, εφόσον παραγνωρισθεί η υποχρέωση κοινοποίησης, οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές καθίστανται ανεφάρµοστες µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να επιβληθούν στους ιδιώτες.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις κοινοποιήσεις αυτές, µπορείτε να απευθύνεσθε στις εθνικές υπηρεσίες οι
οποίες αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο:
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ΒΕΛΓΙΟ
Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
29, avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan, 29
Β-1040 Bruxelles/Brussel
Κυρία Hombert
Τηλέφωνο: (32 2) 738 01 10
Φαξ: (32 2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Internet: cibelnor@ibn.be
Κυρία Descamps
Τηλέφωνο: (32 2) 206 46 89
Φαξ: (32 2) 206 57 45
Internet: normtech@pophost.eunet.be

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
Ε-28006 Madrid
Κυρία Nieves García Pérez
Τηλέφωνο: (34-91) 379 83 32
Κυρία María Ángeles Martínez Álvarez
Τηλέφωνο: (34-91) 379 84 64
Φαξ: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

∆ΑΝΙΑ
Danish Agency for Trade and Industry
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø
Κύριος K. Dybkjaer
Τηλέφωνο: (45) 35 46 62 85
Φαξ: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Internet: kd@efs.dk

ΓΑΛΛΙΑ
Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
64-70 allée de Bercy — télédoc 811
F-75574 Paris Cedex 12
Κυρία S. Piau
Τηλέφωνο: (33-1) 53 44 97 04
Φαξ: (33-1) 53 44 98 88
Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße, 76
D-53123 Bonn
Κύριος Shirmer
Τηλέφωνο: (49 228) 615 43 98
Φαξ: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Internet: Shirmer@BMWI.Bund400.de

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Κύριος Owen Byrne
Τηλέφωνο: (353 1) 807 38 66
Φαξ: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
Internet: byrneo@nsai.ie

ΕΛΛΑΣ
Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Τηλέφωνο: (30 1) 778 17 31
Φαξ: (30 1) 779 88 90

ΙΤΑΛΙΑ
Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2
Ι-00100 Roma

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

Κύριος P. Cavanna
Τηλέφωνο: (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Κύριος E. Melagrakis
Τηλέφωνο: (30-1) 212 03 00
Φαξ: (30-1) 228 62 19
Internet: 83189@elot.gr

Κύριος E. Castiglioni
Τηλέφωνο: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Φαξ: (39 06) 47 88 77 48
Internet: Castiglioni@minindustria.it
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve BP 10
L-2010 Luxembourg

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki

Κύριος J.P. Hoffmann
Τηλέφωνο: (352) 46 97 46 1
Φαξ: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Ministerie van Financiën — Belastingsdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Κύριος IJ. G. van der Heide
Τηλέφωνο: (31 50) 523 91 78
Φαξ: (31 50) 523 92 19
Κυρία H. Boekema
Τηλέφωνο: (31 50) 523 92 75
E-mail X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF
ΑΥΣΤΡΙΑ
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
Α-1011 Wien
Κυρία Haslinger-Fenzl
Τηλέφωνο: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Φαξ: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica
Κυρία Cândida Pires
Τηλέφωνο: (351 1) 294 81 00
Φαξ: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189
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Κύριος Petri Kuurma
Τηλέφωνο: +358 9 160 3627
Φαξ: +358 9 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Site Web: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Κυρία Kerstin Carlsson
Τηλέφωνο: 46 86 90 48 00
Φαξ: 46 86 90 48 40
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Site Web: http://www.kommers.se
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Κυρία Brenda O'Grady
Τηλέφωνο: (44) 171 215 14 88
Φαξ: (44) 171 215 15 29
X400:C=GB;A=GOLD 400;P=HMG DTI;O=HMG DEPARTMENT OF
TRADE AND INDUSTRY;OU=TIDV;S=TI;G=83189
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be
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Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(2002/C 165/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Πεδίο εφαρµογής και σκοπός των κατευθυντήριων γραµµών
1. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θέτουν τις αρχές που θα
χρησιµοποιούν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές (EPA) κατά την
ανάλυση των αγορών και την εκτίµηση της ύπαρξης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού βάσει του νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
2. Το εν λόγω νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων περιλαµβάνει πέντε οδηγίες: την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
για το κοινό κανονιστικό πλαίσιο δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (1), εφεξής καλούµενη η οδηγία
πλαίσιο· την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2), εφεξής καλούµενη η οδηγία αδειοδότησης· την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς
ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (3), εφεξής καλούµενη η οδηγία πρόσβασης· την οδηγία 2002/22/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (4),
εφεξής καλούµενη η οδηγία για την καθολική υπηρεσία· την
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό
τοµέα (5). Ωστόσο, µέχρις ότου η τελευταία αυτή οδηγία
εγκριθεί επισήµως, η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής
ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (6), καλούµενη στο εξής
οδηγία προστασίας των δεδοµένων, εξακολουθεί να αποτελεί
την οδηγία αναφοράς.
3. Βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων του 1998, τα
τµήµατα αγοράς του τηλεπικοινωνιακού τοµέα τα οποία υπόκεινταν σε εκ των προτέρων ρύθµιση ορίζονταν στις σχετικές
οδηγίες, πλην όµως δεν ήταν αγορές οριζόµενες σύµφωνα µε
τις αρχές του δικαίου περί ανταγωνισµού. Στα εν λόγω τµήµατα αγοράς τα οποία ορίζονταν βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων του 1998, οι EPA είχαν την εξουσία να
χαρακτηρίζουν µία επιχείρηση ως έχουσα σηµαντική ισχύ
στην αγορά εφόσον η επιχείρηση αυτή κατείχε µερίδιο αγοράς 25 %, µε δυνατότητα απόκλισης από το όριο αυτό λαµβανοµένων υπόψη της ικανότητας της επιχείρησης να επηρεάζει την αγορά, του κύκλου εργασιών της σε σχέση µε το
µέγεθος της αγοράς, του εκ µέρους της ελέγχου των µέσων
πρόσβασης σε τελικούς χρήστες, της πρόσβασής της σε χρηµατοδοτικούς πόρους και της εµπειρίας της στην παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών στην εν λόγω αγορά.

4. Βάσει του νέου πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων, οι προς
ρύθµιση αγορές ορίζονται σύµφωνα µε τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισµού. Οι αγορές αυτές αναφέρονται από την Επιτροπή στην σύστασή της για τις σχετικές
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 της οδηγίας-πλαίσιο (εφεξής «η σύσταση»). Εφόσον
δικαιολογείται από εθνικές ιδιαιτερότητες, είναι δυνατός ο
ορισµός και άλλων αγορών εκ µέρους των ΕΡΑ, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που ορίζουν τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας πλαίσιο. Στην περίπτωση διακρατικών αγορών οι οποίες
είναι δεκτικές για εκ των προτέρων ρύθµιση, αυτές θα προσδιορίζονται όπου είναι αναγκαίο από την Επιτροπή σε απόφαση για τις σχετικές διακρατικές αγορές βάσει του άρθρου
15 παράγραφος 4 της οδηγίας-πλαίσιο (στο εξής «η απόφαση για τις σχετικές διακρατικές αγορές»).
5. Σε όλες αυτές τις αγορές, οι EPA θα παρεµβαίνουν για να
επιβάλλουν υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις µόνον εφόσον οι
αγορές θεωρούνται όχι επαρκώς ανταγωνιστικές (7) λόγω
της ύπαρξης τέτοιου είδους επιχειρήσεων οι οποίες κατέχουν
θέση που ισοδυναµεί µε δεσπόζουσα, κατά την έννοια του
άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ (8). Η έννοια της δεσπόζουσας
θέσης έχει οριστεί από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως η θέση οικονοµικής ευρωστίας
που επιτρέπει σε µία επιχείρηση να συµπεριφέρεται σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες
και σε τελική ανάλυση τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, στο
νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων, σε αντίθεση µε το πλαίσιο του 1998, η Επιτροπή και οι EPA θα στηριχθούν στις
αρχές και µεθόδους που προβλέπει το δίκαιο περί ανταγωνισµού για τον καθορισµό των αγορών που θα αποτελέσουν
αντικείµενο εκ των προτέρων ρύθµισης και για την εκτίµηση
του κατά πόσον οι επιχειρήσεις κατέχουν σηµαντική ισχύ στις
εν λόγω αγορές («ΣΙΑ»).
6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές έχουν ως στόχο να
καθοδηγήσουν τις EPA στην άσκηση των νέων αρµοδιοτήτων
τους για τον προσδιορισµό των αγορών και την εκτίµηση της
ΣΙΑ. Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 15
παράγραφος 2 της οδηγίας πλαίσιο, µετά από διαβούλευση
µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές και κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, τα αποτελέσµατα των οποίων έχουν δεόντως ληφθεί
υπόψη.
7. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο, οι EPA πρέπει να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους τις
κατευθυντήριες γραµµές. Το στοιχείο αυτό θα αποτελέσει
σηµαντικό παράγοντα σε οποιαδήποτε αξιολόγηση από την
Επιτροπή της αναλογικότητας και νοµικής ορθότητας των
προτεινόµενων αποφάσεων εκ µέρους των EPA, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 8
της οδηγίας πλαίσιο.
8. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές ασχολούνται ειδικότερα
τα ακόλουθα θέµατα: α) τον ορισµό της αγοράς, β) την
εκτίµηση της ΣΙΑ γ) τη διαπίστωση ΣΙΑ και δ) τα διαδικαστικά ζητήµατα που συνδέονται µε όλα αυτά τα θέµατα.
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9. Οι κατευθυντήριες γραµµές έχουν εκπονηθεί για να χρησιµοποιηθούν από τις EPA ως εξής:
— Για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής διάστασης εκείνων των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύσταση. Οι EPA δεν θα ορίζουν το γεωγραφικό φάσµα των τυχόν διακρατικών αγορών, καθώς η
απόφαση για τις διακρατικές αγορές θα ορίζει τη γεωγραφική τους διάσταση,
— Για τη διενέργεια, µε την µεθοδολογία που αναφέρεται
στο τµήµα 3 των κατευθυντήριων γραµµών, ανάλυσης
της αγοράς σχετικά µε τους ισχύοντες όρους ανταγωνισµού στις αγορές οι οποίες έχουν εντοπιστεί στη
σύσταση, την απόφαση και από τις EPA,
— Για τον εντοπισµό των σχετικών εθνικών ή τοπικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες δεν αναφέρονται
στη σύσταση, όταν αυτό δικαιολογείται από ειδικές εθνικές περιστάσεις και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας πλαίσιο,
— Για τον προσδιορισµό, µετά από ανάλυση αγοράς, επιχειρήσεων ΣΙΑ στη σχετική αγορά και την επιβολή αναλογικών εκ των προτέρων µέτρων σύµφωνα µε τους όρους
του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων, όπως περιγράφονται στα τµήµατα 3 και 4 των κατευθυντήριων γραµµών,
— Για να συνδράµουν τα κράτη µέλη και τις EPA στην
εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
της οδηγίας περί αδειοδότησης και του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο, εξασφαλίζοντας µε τον
τρόπο αυτό τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε την
υποχρέωση παροχής των πληροφοριών εκείνων που
είναι αναγκαίες ώστε να µπορέσουν οι EPA να προσδιορίσουν τις σχετικές αγορές και να εκτιµήσουν τη σηµαντική ισχύ στην αγορά,
— Για να καθοδηγήσουν τις EPA στη διαχείριση εµπιστευτικών πληροφοριών, που είναι πιθανόν να τους υποβληθούν από:
— επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1
στοιχείο στ) της οδηγίας περί αδειοδότησης και του
άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο,
— τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού (ΕΑΑ) στο πλαίσιο
της συνεργασίας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3
παράγραφος 5 της οδηγίας πλαίσιο και
— την Επιτροπή και κάποια EPA στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
της οδηγίας πλαίσιο.
10. Η διάρθρωση των κατευθυντήριων γραµµών έχει ως ακολούθως:
Στο τµήµα 1 γίνεται εισαγωγή και παρουσίαση του ιστορικού, του σκοπού, του πεδίου εφαρµογής και του περιεχοµένου των κατευθυντήριων γραµµών. Το τµήµα 2 περιγράφει
την µέθοδο που πρέπει να χρησιµοποιήσουν οι EPA για τον
προσδιορισµό του γεωγραφικού φάσµατος των αγορών οι
οποίες αναφέρονται στη Σύσταση καθώς και για τον ορισµό
των σχετικών αγορών εκτός της σύστασης αυτής. Το τµήµα
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3 περιγράφει τα κριτήρια για την εκτίµηση της ΣΙΑ σε µια
σχετική αγορά. Το τµήµα 4 παραθέτει τα πιθανά συµπεράσµατα στα οποία είναι δυνατόν να καταλήξουν οι ΕΡΑ από
την ανάλυση των αγορών και περιγράφει τα πιθανά µέτρα
που είναι δυνατόν να ληφθούν. Το τµήµα 5 περιγράφει τις
εξουσίες έρευνας των EPA, προτείνει διαδικασίες συντονισµού µεταξύ EPA, και µεταξύ EPA και ΕΑΑ, και περιγράφει
τις διαδικασίες συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ EPA και
Επιτροπής. Τέλος, το τµήµα 6 περιγράφει διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης και δηµοσιοποίησης των προτεινόµενων
από τις EPA αποφάσεων.
11. Ο κυριότερος στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών
είναι να εξασφαλιστεί ότι οι EPA χρησιµοποιούν µία συνεκτική προσέγγιση κατά την εφαρµογή του νέου πλαισίου
κανονιστικών ρυθµίσεων, και ειδικότερα για τον χαρακτηρισµό επιχειρήσεων µε ΣΙΑ σε εφαρµογή των διατάξεων του
πλαισίου αυτού.
12. Με την έκδοση των κατευθυντήριων αυτών γραµµών, η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να εξηγήσει στα ενδιαφερόµενα µέρη
και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών τον τρόπο µε τον οποίο οι EPA
πρέπει να προσεγγίσουν την εκτίµηση της ΣΙΑ βάσει της
οδηγίας πλαίσιο, µεγιστοποιώντας τη διαφάνεια και ασφάλεια
του δικαίου κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης για τον
εν λόγω τοµέα νοµοθεσίας.
13. Η Επιτροπή θα τροποποιήσει τις εν λόγω κατευθυντήριες
γραµµές, εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαµβάνοντας υπόψη την
εµπειρία από την εφαρµογή του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων και τις µελλοντικές εξελίξεις στη νοµολογία του Πρωτοδικείου και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
14. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές δεν περιορίζουν κατά
κανένα τρόπο τα δικαιώµατα που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο σε µεµονωµένα άτοµα ή επιχειρήσεις. ∆εν προδικάζουν επίσης την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου, και
ιδιαίτερα των κανόνων ανταγωνισµού, εκ µέρους της Επιτροπής και των αρµόδιων εθνικών αρχών, καθώς και την ερµηνεία του από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
το Πρωτοδικείο. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές δεν προδικάζουν οιαδήποτε µέτρα λάβει η Επιτροπή ή οιεσδήποτε
κατευθυντήριες γραµµές εκδοθούν από αυτήν στο µέλλον
σχετικά µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισµού.

1.2. Αρχές και στόχοι πολιτικής των ειδικών τοµεακών
µέτρων
15. Οι EPA πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 2, 3 και 4 της
οδηγίας πλαίσιο. Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
— προώθηση µιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς για
τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις σχετικές υπηρεσίες και ευκολίες,
— ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και
— προώθηση των συµφερόντων των ευρωπαίων πολιτών.
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16. Ο σκοπός επιβολής εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέτουσες ΣΙΑ είναι να
διασφαλιστεί ότι η ισχύς των επιχειρήσεων στην αγορά δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον περιορισµό ή τη νόθευση
του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά αλλά ούτε και σε
παρακείµενες αγορές.

17. Οι εν λόγω κανονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να επιβάλλονται
µόνο στις αγορές εκείνες ηλεκτρονικών επικοινωνιών των
οποίων τα χαρακτηριστικά δικαιολογούν ειδική τοµεακή ρύθµιση και στις οποίες οι σχετικές αρµόδιες EPA έχουν καταλήξει ότι ένας ή περισσότεροι φορείς κατέχουν ΣΙΑ.

18. Οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών των οποίων τα χαρακτηριστικά δικαιολογούν ειδική τοµεακή ρύθµιση καθορίζονται
στη σύσταση της Επιτροπής και, εφόσον ο ορισµός διαφορετικών σχετικών αγορών δικαιολογείται από εθνικές ιδιαιτερότητες, από τις EPA βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται
στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας πλαίσιο (9). Επιπλέον, ορίζονται ειδικά ορισµένες άλλες αγορές στο άρθρο 6 της οδηγίας πρόσβασης και στα άρθρα 18 και 19 της οδηγίας για
την καθολική υπηρεσία.

19. Σε σχέση µε κάθε µία από τις σχετικές αυτές αγορές, οι EPA
θα αξιολογούν την ύπαρξη ουσιαστικού ανταγωνισµού. Μια
ένδειξη περί της ύπαρξης ουσιαστικού ανταγωνισµού σε µία
σχετική αγορά αποτελεί το γεγονός ότι κανένας από τους
φορείς που δρουν στην αγορά αυτή δεν απολαµβάνει, σε
ατοµική βάση ή από κοινού, δεσπόζουσα θέση στην υπό
εξέταση αγορά. Κατά συνέπεια, για την εφαρµογή του νέου
πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων, ουσιαστικός ανταγωνισµός
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καµία επιχείρηση στη σχετική αγορά
η οποία να κατέχει από µόνη της ή µαζί µε κάποια άλλη
επιχείρηση ατοµική ή συλλογική δεσπόζουσα θέση. Εφόσον
οι EPA καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι δεν υφίσταται
ουσιαστικός ανταγωνισµός σε κάποια σχετική αγορά, προβαίνουν στον εντοπισµό επιχειρήσεων µε ΣΙΑ στην εν λόγω
αγορά και είτε επιβάλλουν σε αυτές τις ενδεδειγµένες ειδικές
υποχρεώσεις είτε διατηρούν ή τροποποιούν τις ήδη υφιστάµενες, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας
πλαίσιο.

20. Κατά την ανάλυση αγοράς βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας
πλαίσιο, οι EPA θα προβαίνουν σε µία προοπτική, διαρθρωτική αξιολόγηση της σχετικής αγοράς, βασιζόµενες στις
ισχύουσες σε αυτές συνθήκες. Οι EPA καλούνται να καθορίσουν εάν η αγορά είναι προοπτικά ανταγωνιστική, και συνεπώς εάν η τυχόν απουσία ανταγωνισµού έχει διαρκή χαρακτήρα (10), λαµβάνοντας υπόψη τις αναµενόµενες ή προβλέψιµες εξελίξεις της αγοράς κατά τη διάρκεια µιας εύλογης
περιόδου. Η χρησιµοποιούµενη περίοδος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς καθώς και
τον προβλεπόµενο χρόνο της προσεχούς εξέτασης της σχετικής αγοράς εκ µέρους των EPA. Οι τελευταίες θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη κατά την ανάλυσή τους προηγούµενα
στοιχεία, εφόσον τα στοιχεία αυτά σχετίζονται µε τις εξελίξεις
στην υπό εξέταση αγορά στο προσεχές µέλλον.
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21. Εάν οι EPA διαπιστώσουν επιχειρήσεις µε ΣΙΑ, πρέπει να
επιβάλουν σε αυτές µία ή περισσότερες κανονιστικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες και λαµβάνοντας
υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Κατ' εξαίρεση, οι
EPA έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν υποχρεώσεις στην
πρόσβαση και διασύνδεση οι οποίες υπερβαίνουν εκείνες οι
οποίες προβλέπονται στην οδηγία για την πρόσβαση, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται µε την προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας αυτής.

22. Κατά την άσκηση των ρυθµιστικών τους καθηκόντων βάσει
των άρθρων 15 και 16 της οδηγίας πλαίσιο, οι EPA απολαµβάνουν διακριτικών εξουσιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν
την πολυπλοκότητα όλων των συναφών παραγόντων οι
οποίοι πρέπει να συνεκτιµηθούν (οικονοµικών, πραγµατικών
και νοµικών) κατά τη διαπίστωση της σχετικής αγοράς και
τον προσδιορισµό επιχειρήσεων µε ΣΙΑ. Οι εν λόγω διακριτικές εξουσίες υπόκεινται, ωστόσο, στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας πλαίσιο.

23. Οι ρυθµιστικές αποφάσεις τις οποίες εκδίδουν οι EPA σύµφωνα µε τις οδηγίες θα έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς. Για να προληφθούν τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις στην λειτουργία της αγοράς αυτής, οι EPA πρέπει να
εφαρµόζουν τις διατάξεις επί των οποίων αναφέρονται οι
κατευθυντήριες αυτές γραµµές κατά τρόπο συνεκτικό. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε στενή συνεργασία και συντονισµό µε άλλες EPA, µε ΕΑΑ και µε την Επιτροπή, όπως
προβλέπεται στην οδηγία πλαίσιο και συνιστάται στο τµήµα
5.3 των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών.

1.3. Σχέση µε το δίκαιο περί ανταγωνισµού
24. Βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων, ο προσδιορισµός των αγορών και η αξιολόγηση της ΣΙΑ θα πραγµατοποιούνται µε τις ίδιες µεθόδους που ισχύουν στο δίκαιο περί
ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, ο ορισµός του γεωγραφικού
φάσµατος των αγορών που έχουν διαπιστωθεί στη σύσταση,
ο ορισµός, όπου είναι αναγκαίο, των σχετικών αγορών προϊόντων/υπηρεσιών εκτός της σύστασης και η εκτίµηση της
ύπαρξης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού εκ µέρους των
EPA πρέπει να συνάδουν µε τη νοµολογία και πρακτική
περί ανταγωνισµού. Προκειµένου να διασφαλιστεί µία συνεκτική προσέγγιση, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές
βασίζονται (1) στην υπάρχουσα νοµολογία του Πρωτοδικείου
και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον
ορισµό της αγοράς και την έννοια της δεσπόζουσας θέσης
βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 2
του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (11), (2)
στις κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (12), (3) στην ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά
τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισµού (13), εφεξής η ανακοίνωση για τον ορισµό της σχετικής αγοράς και (4) στην
ανακοίνωση για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού
σε συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (14), εφεξής η ανακοίνωση για την πρόσβαση.
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25. Η χρήση της ίδιας µεθοδολογίας εξασφαλίζει ότι η σχετική
αγορά που ορίζεται για τους σκοπούς της ειδικής τοµεακής
ρύθµισης θα αντιστοιχεί στις περισσότερες περιπτώσεις στους
ορισµούς της αγοράς οι οποίοι ισχύουν σύµφωνα µε το
δίκαιο του ανταγωνισµού. Ορισµένες φορές, και για τους
λόγους που αναφέρονται στο τµήµα 2 των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών, οι αγορές που ορίζονται από την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού σε υποθέσεις
ανταγωνισµού είναι δυνατόν να διαφέρουν από εκείνες που
έχουν οριστεί στη σύσταση και την απόφαση, ή/και από τις
αγορές που ορίστηκαν από τις EPA σύµφωνα µε το άρθρο
15 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο. Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής καθιστά σαφές ότι οι αγορές
που πρόκειται να οριστούν από τις EPA για τους σκοπούς εκ
των προτέρων ρύθµισης δεν επηρεάζουν τις αγορές που ορίζονται από τις ΕΑΑ και την Επιτροπή κατά την άσκηση των
οικείων εξουσιών τους βάσει του κοινοτικού δικαίου περί
ανταγωνισµού σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

26. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου
περί ανταγωνισµού, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον
ορισµό της αγοράς εξηγεί ότι η έννοια της σχετικής αγοράς
συνδέεται στενά µε τους επιδιωκόµενους στόχους στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών. Ο ορισµός των αγορών βάσει
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ πραγµατοποιείται
γενικά σε εκ των υστέρων βάση. Στις περιπτώσεις αυτές, η
ανάλυση θα εξετάζει γεγονότα τα οποία έχουν ήδη λάβει
χώρα στην αγορά και δεν θα επηρεάζεται από πιθανές µελλοντικές εξελίξεις. Αντίστροφα, βάσει των διατάξεων του
κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισµού για τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων, οι αγορές ορίζονται γενικά σε προοπτική
βάση.

27. Αφετέρου, οι σχετικές αγορές που ορίζονται µε σκοπό την
ειδική τοµεακή ρύθµιση θα αξιολογούνται πάντοτε σε προοπτική βάση, καθώς οι EPA θα περιλαµβάνουν στην αξιολόγησή τους εκτίµηση των µελλοντικών εξελίξεων της αγοράς.
Ωστόσο, οι αναλύσεις της αγοράς που πραγµατοποιούν οι
EPA δεν θα πρέπει να αγνοούν, όπου είναι αναγκαίο, τα
προηγούµενα στοιχεία κατά την εκτίµηση των µελλοντικών
προοπτικών των σχετικών αγορών (βλέπε επίσης κατωτέρω
τµήµα 2). Το σηµείο εκκίνησης για τη διενέργεια ανάλυσης
της αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας πλαίσιο
δεν είναι η ύπαρξη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής
κατά την έννοια του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ, ούτε η
συγκέντρωση µε βάση το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, ούτε η εικαζόµενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ· η ανάλυση βασίζεται σε µία συνολική προοπτική
εκτίµηση της διάρθρωσης και λειτουργίας της υπό εξέταση
αγοράς. Μολονότι οι EPA και οι αρχές ανταγωνισµού, κατά
την εξέταση ιδίων θεµάτων κάτω από τις ίδιες περιστάσεις και
µε τους ίδιους στόχους, πρέπει καταρχήν να καταλήγουν στα
ίδια συµπεράσµατα, δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι, δεδοµένων των διαφορών που αναφέρθηκαν ανωτέρω και ειδικότερα
του ευρύτερου φάσµατος της αξιολόγησης των EPA, οι αγορές που ορίζονται για τους σκοπούς ειδικής τοµεακής ρύθµισης είναι δυνατόν να µην συµπίπτουν πάντοτε κατ' ανάγκην
µε εκείνες που ορίζονται για την εφαρµογή του δικαίου περί
ανταγωνισµού.
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28. Μολονότι η ανάλυση µιας συγκέντρωσης πραγµατοποιείται
επίσης εκ των προτέρων, δεν διενεργείται περιοδικά όπως
συµβαίνει µε την ανάλυση των EPA βάσει του νέου πλαισίου.
Οι αρχές ανταγωνισµού δεν έχουν, καταρχήν, τη δυνατότητα
να αναθεωρούν περιοδικά τις αποφάσεις τους µε βάση τις
εξελίξεις της αγοράς, ενώ οι EPA δεσµεύονται να αναθεωρούν περιοδικά τις αποφάσεις τους βάσει του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο. Ο παράγων αυτός µπορεί να επηρεάσει το πεδίο και το εύρος της ανάλυσης της
αγοράς και της αξιολόγησης του ανταγωνισµού που διενεργούν οι EPA και για το λόγο, αυτό οι αγορές που καθορίζονται βάσει του νέου πλαισίου, ακόµα και σε παρόµοιους
τοµείς, ενδέχεται ορισµένες φορές να διαφέρουν από εκείνες
οι οποίες ορίζονται εκ µέρους των αρχών ανταγωνισµού.

29. Οι αγορές οι οποίες δεν προσδιορίζονται στη σύσταση θεωρείται ότι δεν χρειάζονται εκ των προτέρων ειδική τοµεακή
ρύθµιση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η EPA
είναι σε θέση να δικαιολογήσει µια τέτοια ρύθµιση συµπληρωµατικής ή διαφορετικής σχετικής αγοράς σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο.

30. Ο χαρακτηρισµός µιας επιχείρησης ως έχουσας ΣΙΑ σε µία
αγορά η οποία προσδιορίζεται µε σκοπό την εκ των προτέρων ρύθµιση δεν σηµαίνει αυτοµάτως ότι η εν λόγω επιχείρηση κατέχει επίσης δεσπόζουσα θέση κατά την έννοια του
άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ ή παρόµοιων εθνικών διατάξεων. Επιπλέον, η ύπαρξη ΣΙΑ δεν προδικάζει το κατά πόσον
η εν λόγω επιχείρηση έχει προβεί σε κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης κατά την έννοια του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ ή
των εθνικών διατάξεων περί ανταγωνισµού. Απλώς αποτελεί
ένδειξη ότι, από διαρθρωτική άποψη και σε βραχυπρόθεσµο
έως µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, η επιχείρηση έχει και θα έχει
στην προσδιορισθείσα σχετική αγορά, επαρκή ισχύ ώστε να
συµπεριφέρεται σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από ανταγωνιστές, πελάτες και τελικά καταναλωτές, και αυτό, µόνο
για τους σκοπούς του άρθρου 14 της οδηγίας πλαίσιο.

31. Στην πράξη, δεν αποκλείεται να προκύψουν παράλληλες διαδικασίες στο πλαίσιο εκ των προτέρων ρύθµισης και εφαρµογής του δικαίου περί ανταγωνισµού σε σχέση µε διαφορετικά
είδη προβληµάτων σε σχετικές αγορές (15). Κατά συνέπεια, οι
αρχές ανταγωνισµού καλούνται να διενεργήσουν τη δική τους
ανάλυση αγοράς και να επιβάλουν τα ενδεικνυόµενα από
απόψεως ανταγωνισµού µέτρα παράλληλα µε οιαδήποτε
ειδικά τοµεακά µέτρα που εφαρµόζονται από τις EPA. Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την ταυτόχρονη αυτή εφαρµογή διαρθρωτικών µέτρων από διαφορετικές ρυθµιστικές
αρχές αντιµετωπίζονται διαφορετικά προβλήµατα σε τέτοιου
είδους αγορές. Οι εκ των προτέρων υποχρεώσεις που επιβάλλονται από EPA σε επιχειρήσεις µε ΣΙΑ επιδιώκουν την ικανοποίηση των ειδικών στόχων που αναφέρονται στις οικείες
οδηγίες, ενώ τα µέτρα µε βάση το δίκαιο του ανταγωνισµού
επιδιώκουν την επιβολή κυρώσεων σε συµφωνίες ή περιπτώσεις καταχρηστικής συµπεριφοράς οι οποίες περιορίζουν ή
νοθεύουν τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά.
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32. Όσον αφορά τις αναδυόµενες αγορές, η αιτιολογική σκέψη
27 της οδηγίας πλαίσιο αναφέρει ότι στις αγορές αυτές, στις
οποίες de facto η ηγετική επιχείρηση είναι πιθανό να διαθέτει
σηµαντικό µερίδιο αγοράς, δεν θα πρέπει να επιβάλλονται
άκαιρες εκ των προτέρων ρυθµίσεις, επειδή τέτοιου είδους
ρυθµίσεις είναι δυνατόν να αλλοιώσουν τις συνθήκες ανταγωνισµού οι οποίες διαµορφώνονται σε µία νέα και αναδυόµενη αγορά. Παράλληλα, πρέπει να αποφευχθεί ο αποκλεισµός της πρόσβασης σε τέτοιες αναδυόµενες αγορές εκ
µέρους της ηγετικής επιχείρησης. Με την επιφύλαξη της
καταλληλότητας της παρέµβασης εκ µέρους των αρχών ανταγωνισµού σε µεµονωµένες περιπτώσεις, οι EPA πρέπει να
είναι σε θέση να δικαιολογούν πλήρως οποιαδήποτε µορφή
πρώιµης εκ των προτέρων παρέµβασης σε µία αναδυόµενη
αγορά, ιδιαίτερα από τη στιγµή που έχουν τη δυνατότητα
να επέµβουν σε µεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο της
περιοδικής επαναξιολόγησης των σχετικών αγορών.
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35. Ο ορισµός της αγοράς δεν αποτελεί µία µηχανική ή αφηρηµένη διαδικασία αλλά προϋποθέτει την ανάλυση όλων των
διαθέσιµων στοιχείων από την παρελθούσα συµπεριφορά στην
αγορά και µια συνολική κατανόηση των µηχανισµών ενός
δεδοµένου τοµέα. Ειδικότερα, απαιτείται µια περισσότερο
δυναµική και όχι στατική προσέγγιση στην προοπτική ανάλυσης της αγοράς (20). Έτσι, η πείρα των EPA και των ΕΑΑ
από την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα θα έχει ιδιαίτερη σηµασία για την εφαρµογή του άρθρου 15 της οδηγίας πλαίσιο. Συνεπώς, οποιαδήποτε πληροφορία έχει συγκεντρωθεί, τα σχετικά αποτελέσµατα και οι µελέτες ή οι εκθέσεις που έχουν ζητηθεί ή
χρησιµοποιηθεί από EPA κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, σε σχέση µε τις συνθήκες ανταγωνισµού στις τηλεπικοινωνιακές αγορές (εφόσον φυσικά οι συνθήκες στην αγορά
έχουν παραµείνει αµετάβλητες), θα αποτελέσουν σηµείο εκκίνησης για την εφαρµογή του άρθρου 15 της οδηγίας πλαίσιο
και για τη διενέργεια προοπτικής ανάλυσης της αγοράς (21).

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2.1. Εισαγωγή
33. Στις κατευθυντήριες γραµµές για τον ανταγωνισµό που εκδόθηκαν το 1991 (16), η Επιτροπή αναγνώριζε τις εγγενείς
δυσκολίες για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς σε έναν
τοµέα ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης, όπως είναι ο τοµέας
των τηλεπικοινωνιών. Μολονότι η διαπίστωση αυτή ισχύει
και σήµερα σε ό,τι αφορά τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο διάστηµα που ακολούθησε τη δηµοσίευση
των εν λόγω οδηγιών, η Επιτροπή απέκτησε σηµαντική
πείρα στην εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού σε ένα
δυναµικό τοµέα που χαρακτηρίζεται από συνεχείς τεχνολογικές µεταβολές και καινοτοµία, λόγω του ρόλου της στη
διαχείριση της µετάβασης του συγκεκριµένου τοµέα από το
µονοπώλιο στον ανταγωνισµό. Υπενθυµίζεται, ωστόσο, ότι οι
παρούσες οδηγίες δεν έχουν ως στόχο να εξηγήσουν πώς
εφαρµόζονται οι κανόνες ανταγωνισµού, γενικά, στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά επικεντρώνονται αποκλειστικά σε θέµατα που αφορούν i) τον ορισµό της αγοράς
και ii) την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος στην αγορά βάσει
του άρθρου 14 της οδηγίας πλαίσιο.

34. Αξιολογώντας εάν µία επιχείρηση διαθέτει ΣΙΑ, δηλαδή εάν
βρίσκεται σε θέση οικονοµικής ισχύος που της παρέχει την
εξουσία να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα
από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τελικά τους καταναλωτές (17), ο ορισµός της σχετικής αγοράς έχει θεµελιώδη
σηµασία δεδοµένου ότι ο πραγµατικός ανταγωνισµός µπορεί
να εκτιµηθεί µόνο µε αναφορά στην αγορά που ορίζεται µε
τον τρόπο αυτό (18). Η χρήση του όρου «σχετική αγορά»
συνεπάγεται την περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών
που αποτελούν την αγορά και την αξιολόγηση της γεωγραφικής εµβέλειας αυτής της αγοράς (οι όροι «προϊόντα» και
«υπηρεσίες» χρησιµοποιούνται εναλλακτικά σε ολόκληρο το
παρόν κείµενο). Έτσι, υπενθυµίζεται ότι οι σχετικές αγορές
που καθορίστηκαν βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων του 1998 ήταν διαφορετικές από αυτές που καθορίστηκαν για θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού, αφού βασίζονταν σε ορισµένες συγκεκριµένες πτυχές διατερµατικών επικοινωνιών και όχι στα κριτήρια προσφοράς και ζήτησης που
χρησιµοποιούνται στην ανάλυση βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού (19).

36. Οι κυριότερες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών των οποίων
τα χαρακτηριστικά δικαιολογούν την επιβολή εκ των προτέρων κανονιστικών υποχρεώσεων καθορίζονται στη σύσταση
και την απόφαση που εκδίδει η Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο καθώς και
σε απόφαση για τις διακρατικές αγορές την οποία αυτή
λαµβάνει βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 4 της οδηγίας
πλαίσιο. Κατά συνέπεια, το έργο των EPA θα είναι ουσιαστικά να καθορίζουν µόνο τη γεωγραφική εµβέλεια της σχετικής αγοράς, µολονότι οι EPA έχουν τη δυνατότητα βάσει
του άρθρου 15 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο να ορίζουν αγορές διαφορετικές από αυτές που περιλαµβάνονται
στη σύσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας πλαίσιο
(βλέπε τµήµα 6, κατωτέρω).

37. Ενώ µια προοπτική ανάλυση των συνθηκών της αγοράς µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε ορισµό της
αγοράς διαφορετικό από αυτόν που απορρέει από ανάλυση
της αγοράς βάσει της προηγούµενης συµπεριφοράς (22),
παρόλα αυτά οι EPA πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν, κατά το δυνατόν, τη µεθοδολογική συνέπεια µεταξύ,
αφενός, τους ορισµούς της αγοράς που αναπτύσσονται για
την εκ των προτέρων ρύθµιση και, αφετέρου, τους ορισµούς
της αγοράς που αναπτύσσεται µε σκοπό την εφαρµογή των
κανόνων ανταγωνισµού. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας πλαίσιο και στο
τµήµα 1 των κατευθυντήριων γραµµών, ο ορισµός των αγορών κατ' εφαρµογή της τοµεακής ρύθµισης δεν προδικάζει
τον ορισµό που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σε ειδικές
περιπτώσεις βάσει του δικαίου περί ανταγωνισµού.

2.2. Κυριότερα κριτήρια για τον ορισµό της σχετικής αγοράς
38. Ο βαθµός στον οποίο η προσφορά ενός προϊόντος ή η
παροχή µιας υπηρεσίας σε µια δεδοµένη γεωγραφική περιοχή
συνιστά τη σχετική αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη ανταγωνιστικών περιορισµών στην τιµολογιακή συµπεριφορά των
ενδιαφεροµένων παραγωγών ή παρόχων. Υπάρχουν δύο

11.7.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

κύριοι ανταγωνιστικοί περιορισµοί που πρέπει να εξετάζονται
κατά την αξιολόγηση της συµπεριφοράς επιχειρήσεων στην
αγορά, i) η δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της
ζήτησης και (ii) η δυνατότητα υποκατάστασης από την
πλευρά της προσφοράς. Μια τρίτη πηγή περιορισµών στη
συµπεριφορά ενός συναλλασσοµένου αποτελεί ο δυνητικός
ανταγωνισµός. Η διαφορά µεταξύ δυνητικού ανταγωνισµού
και υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς έγκειται
στο γεγονός ότι η τελευταία ανταποκρίνεται άµεσα σε µία
αύξηση της τιµής ενώ οι δυνητικοί ανταγωνιστές είναι δυνατό
να χρειαστούν περισσότερο χρόνο προτού αρχίσουν να προµηθεύουν την αγορά. Η υποκατάσταση από την πλευρά της
προσφοράς δεν συνεπάγεται σηµαντικό συµπληρωµατικό
κόστος ενώ η είσοδος δυνητικών ανταγωνιστών πραγµατοποιείται µε σηµαντικές µη ανακτήσιµες δαπάνες (23). Η ύπαρξη
δυνητικού ανταγωνισµού θα πρέπει άρα να εξεταστεί προκειµένου να αξιολογηθεί εάν µια αγορά είναι πραγµατικά ανταγωνιστική µε την έννοια της οδηγίας πλαίσιο, δηλαδή εάν
υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σηµαντική ισχύ στην
αγορά (24).

39. Η δυνατότητα υποκατάστασης της ζήτησης χρησιµοποιείται
για να µετρηθεί σε ποιο βαθµό οι καταναλωτές είναι έτοιµοι
να χρησιµοποιήσουν άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα αντί αυτών
που χρησιµοποιούν (25), ενώ η δυνατότητα υποκατάστασης
της προσφοράς δείχνει εάν διαφορετικοί προµηθευτές από
αυτούς που προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες
θα µετέβαλαν τη γραµµή παραγωγής τους ή θα πρόσφεραν
τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς σηµαντικό πρόσθετο
κόστος.

40. Ένας τρόπος για την αξιολόγηση της ύπαρξης οποιασδήποτε
δυνατότητας υποκατάστασης ζήτησης ή προσφοράς είναι να
εφαρµοστεί το λεγόµενο «τεστ υποθετικού µονοπωλίου» (26).
Βάσει του εν λόγω τεστ, οι EPA πρέπει να εξετάσουν τι θα
συµβεί εάν υπάρχει µικρή αλλά ουσιώδης, διαρκής αύξηση
της τιµής ενός δεδοµένου προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, υποθέτοντας ότι οι τιµές όλων των άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών θα παραµείνουν σταθερές (στο εξής «σχετική αύξηση
τιµής»). Ενώ η σηµασία µιας αύξησης τιµής θα είναι διαφορετική σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, στην πράξη, οι EPA
πρέπει να αξιολογήσουν τις αντιδράσεις των πελατών (καταναλωτών ή επιχειρήσεων) σε µια διαρκή αύξηση τιµής µεταξύ
5 και 10 % (27). Οι αντιδράσεις των ενδιαφεροµένων καταναλωτών ή επιχειρήσεων θα συµβάλουν στο να καθοριστεί εάν
υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα και, εάν ναι, πού θα πρέπει να τοποθετηθούν τα όρια της σχετικής αγοράς (28).

41. Αρχικά η EPA πρέπει να εφαρµόσει το εν λόγω τεστ πρώτα
σε ένα προσφερόµενο προϊόν ή µια υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σε µια δεδοµένη γεωγραφική περιοχή, τα χαρακτηριστικά της οποίας να είναι τέτοια ώστε να δικαιολογούν
την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων, και στη συνέχεια, να
προσθέσει προϊόντα ή περιοχές ανάλογα µε το εάν ο ανταγωνισµός για τα εν λόγω προϊόντα ή τις περιοχές επηρεάζει
την τιµή του βασικού προϊόντος ή της υπηρεσίας. ∆εδοµένου
ότι µία σχετική αύξηση της τιµής για µια οµάδα προϊόντων (29) είναι πιθανόν να οδηγήσει στην απώλεια ορισµένων
πωλήσεων, το βασικό στοιχείο είναι να καθοριστεί κατά
πόσον οι απώλειες αυτές των πωλήσεων είναι επαρκείς για
να αντισταθµίσουν τα αυξηµένα κέρδη τα οποία θα πραγµα-
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τοποιούνταν διαφορετικά λόγω της αύξησης των τιµών. Η
αξιολόγηση των δυνατοτήτων υποκατάστασης από την
πλευρά της ζήτησης και από την πλευρά της προσφοράς
παρέχει ένα µέτρο του όγκου των πωλήσεων που ενδεχοµένως θα χάνονταν και, κατά συνέπεια, προσδιορισµού του
φάσµατος της οικείας αγοράς.

42. Καταρχήν, το «τεστ του υποθετικού µονοπωλίου» έχει νόηµα
µόνο για προϊόντα ή υπηρεσίες, η τιµή των οποίων καθορίζεται ελεύθερα και που δεν υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο.
Έτσι, η υπόθεση εργασίας είναι ότι οι τρέχουσες τιµές καθορίζονται σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Ωστόσο, αν ένα προϊόν ή
µια υπηρεσία προσφέρονται σε ρυθµιζόµενη τιµή βάσει του
κόστους, η τιµή αυτή θεωρείται, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις περί του αντιθέτου, ότι έχει καθοριστεί σε επίπεδο που
διαφορετικά θα ήταν ανταγωνιστικό και σαφώς θα πρέπει να
αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης για την εφαρµογή του «τεστ
του υποθετικού µονοπωλίου» (30). Θεωρητικά, εάν η ελαστικότητα της ζήτησης ενός δεδοµένου προϊόντος ή µιας υπηρεσίας είναι σηµαντική, ακόµη και σε σχετικά ανταγωνιστικές
τιµές, η εν λόγω επιχείρηση δεν διαθέτει ισχύ στην αγορά.
Εάν, ωστόσο, η ελαστικότητα είναι υψηλή ακόµα και στις
τρέχουσες τιµές, το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η εν λόγω
επιχείρηση έχει ήδη ασκήσει την ισχύ της στην αγορά ώστε
περαιτέρω αυξήσεις τιµών να µην αυξάνουν τα κέρδη της.
Στην περίπτωση αυτή, η εφαρµογή του τεστ του υποθετικού
µονοπωλίου µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό ορισµό της
αγοράς από αυτόν που θα προέκυπτε εάν είχαν καθοριστεί οι
τιµές σε ανταγωνιστικό επίπεδο (31). Οποιαδήποτε αξιολόγηση του ορισµού της αγοράς πρέπει συνεπώς να λαµβάνει
υπόψη τη δυνητική αυτή δυσκολία. Ωστόσο, οι EPA πρέπει
να ενεργούν µε βάση την υπόθεση ότι το επίπεδο των τιµών
αγοράς παρέχει µια εύλογη βάση για την έναρξη της σχετικής
ανάλυσης, εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου.

43. Εάν κάποια EPA επιλέξει να προσφύγει στο τεστ του υποθετικού µονοπωλίου, πρέπει να το εφαρµόσει µέχρι να µπορεί
να αποδειχθεί ότι µια αύξηση της σχετικής τιµής στην καθορισθείσα γεωγραφική αγορά και αγορά προϊόντος δεν θα
στρέψει τους καταναλωτές στα άµεσα διαθέσιµα υποκατάστατα προϊόντα ή σε προµηθευτές εγκατεστηµένους σε
άλλες περιοχές.

2.2.1. Σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών
44. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, η σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι επαρκώς εναλλάξιµα ή υποκατάστατα, όχι µόνο
σε ό,τι αφορά τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά τους, βάσει
των οποίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την ικανοποίηση
των διαρκών αναγκών των καταναλωτών, τις τιµές τους ή την
επιδιωκόµενη χρήση τους, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισµού ή/και τη διάρθρωση της προσφοράς και της ζήτησης
στην εν λόγω αγορά (32). Προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι σε
µικρό µόνο ή σχετικό βαθµό εναλλάξιµα µεταξύ τους δεν
αποτελούν µέρος της ίδιας αγοράς (33). Συνεπώς, οι EPA
πρέπει να ορίσουν τις σχετικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών οµαδοποιώντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές για τις ίδιες ανάγκες
(τελική χρήση).
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45. Μολονότι η πτυχή της τελικής χρήσης ενός προϊόντος ή µιας
υπηρεσίας συνδέεται στενά µε τα φυσικά χαρακτηριστικά
τους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά είδη προϊόντων ή υπηρεσιών για τον ίδιο σκοπό. Για παράδειγµα, οι
καταναλωτές µπορεί να χρησιµοποιούν διαφορετικές υπηρεσίες, όπως καλωδιακές ή δορυφορικές συνδέσεις για τον ίδιο
σκοπό, δηλαδή για την πρόσβαση στο Internet. Σε µια τέτοια
περίπτωση, και οι δύο υπηρεσίες (καλωδιακές και δορυφορικές υπηρεσίες πρόσβασης) µπορούν να περιληφθούν στην
ίδια αγορά προϊόντος. Αντίστοιχα, υπηρεσίες τηλεειδοποίησης και κινητής τηλεφωνίας, που µπορεί να φαίνεται ότι
είναι ικανές να προσφέρουν την ίδια υπηρεσία, δηλαδή, αποστολή σύντοµων µηνυµάτων προς δύο κατευθύνσεις, µπορεί
να ανήκουν σε διαφορετικές αγορές προϊόντων λόγω της
διαφορετικής αντιµετώπισής τους από τους καταναλωτές σε
ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα και το σκοπό για τον οποίο
χρησιµοποιούνται.
46. Οι διαφορές στα πρότυπα τιµολόγησης και τις προσφορές
για ένα συγκεκριµένο προϊόν ή µια υπηρεσία µπορεί επίσης
να αφορούν διαφορετικές οµάδες καταναλωτών. Έτσι, ερευνώντας τις τιµές, οι EPA µπορούν να ορίζουν χωριστές αγορές για επιχειρήσεις και µεµονωµένους καταναλωτές για την
ίδια ουσιαστικά υπηρεσία. Για παράδειγµα, η δυνατότητα
φορέων που παρέχουν λιανικές υπηρεσίες διεθνών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να διακρίνουν την πελατεία τους σε οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις εφαρµόζοντας διαφορετικές
τιµές και εκπτώσεις, οδήγησε την Επιτροπή να αποφασίσει
ότι οι δύο αυτές οµάδες αποτελούν χωριστές αγορές σε
ό,τι αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες (βλέπε στη συνέχεια).
Ωστόσο, για να θεωρηθούν ορισµένα προϊόντα ως υποκατάστατα από την πλευρά της ζήτησης δεν είναι αναγκαίο να
προσφέρονται στην ίδια τιµή. Προϊόντα ή υπηρεσίες χαµηλής
ποιότητας που πωλούνται σε χαµηλή τιµή µπορεί κάλλιστα
να είναι αποτελεσµατικά υποκατάστατα προϊόντων υψηλότερης ποιότητας που πωλούνται σε υψηλότερες τιµές. Αυτό το
οποίο έχει σηµασία στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι
ενδεχόµενες αντιδράσεις των καταναλωτών ως αποτέλεσµα
αύξησης της σχετικής τιµής (34).
47. Επιπλέον, η υποκαταστασιµότητα των προϊόντων µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα αυξηθεί µε
τη σύγκλιση των διαφόρων τεχνολογιών. Η χρήση ψηφιακών
συστηµάτων οδηγεί σε αυξηµένη οµοιότητα σε ό,τι αφορά
την επίδοση και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών δικτύων
που χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες. Ένα δίκτυο
πακετοµεταγωγής, για παράδειγµα, όπως το Internet, µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση ψηφιοποιηµένων φωνητικών σηµάτων ανταγωνιστικά µε τις παραδοσιακές υπηρεσίες
φωνητικής τηλεφωνίας (35).
48. Συνεπώς, προκειµένου να ολοκληρωθεί η ανάλυση του ορισµού της αγοράς, οι EPA, πέρα από την εξέταση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των οποίων τα χαρακτηριστικά, οι
τιµές και η τελική χρήση είναι επαρκώς εναλλάξιµα, θα πρέπει
να εξετάσουν, όπου είναι απαραίτητο, και τις συνθήκες της
υποκατάστασης της ζήτησης και της προσφοράς εφαρµόζοντας το τεστ υποθετικού µονοπωλίου.

2.2.1.1. Υποκατάσταση της ζήτησης
49. Η υποκατάσταση της ζήτησης επιτρέπει στις EPA να καθορίσουν τα υποκατάστατα προϊόντα ή σειρά προϊόντων στα
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οποία µπορούν εύκολα να στραφούν οι καταναλωτές σε περίπτωση αύξησης της σχετικής τιµής. Καθορίζοντας την ύπαρξη
υποκαταστασιµότητας της ζήτησης, οι EPA πρέπει να βασίζονται σε τυχόν προηγούµενα στοιχεία για τη συµπεριφορά
των καταναλωτών. Όπου υπάρχουν, οι EPA πρέπει να εξετάζουν τις ιστορικές διακυµάνσεις των τιµών σε δυνητικά ανταγωνιστικά προϊόντα, τις κινήσεις των τιµών και τις σχετικές
τιµολογιακές πληροφορίες. Θα πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη στοιχεία που δείχνουν ότι οι καταναλωτές στο
παρελθόν στράφηκαν ταχέως σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες,
µετά από µεταβολές των τιµών. Εφόσον δεν υπάρχουν
τέτοιου είδους στοιχεία, και εάν κριθεί αναγκαίο, οι EPA
θα πρέπει να αναζητήσουν και να αξιολογήσουν τις πιθανές
αντιδράσεις των καταναλωτών και προµηθευτών σε µία σχετική αύξηση της τιµής της υπό εξέταση υπηρεσίας.
50. Η δυνατότητα για τους καταναλωτές να υποκαταστήσουν ένα
προϊόν ή µια υπηρεσία µε ένα άλλο λόγω µικρής, αλλά
ουσιώδους και διαρκούς αύξησης της τιµής µπορεί, ωστόσο,
να εµποδίζεται λόγω του σηµαντικού κόστους που συνεπάγεται µια τέτοια αλλαγή. Οι καταναλωτές που έχουν επενδύσει σε µια τεχνολογία ή έχουν πραγµατοποιήσει άλλες απαραίτητες επενδύσεις προκειµένου να λάβουν µια υπηρεσία ή
να χρησιµοποιήσουν ένα προϊόν µπορεί να µην είναι πρόθυµοι να υποστούν οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος για τη µετάβαση σε ένα άλλο προϊόν ή µια υπηρεσία που διαφορετικά θα
αποτελούσε υποκατάστατο. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι πελάτες
υπαρχόντων παρόχων µπορεί επίσης να είναι εγκλωβισµένοι
µε µακροπρόθεσµες συµβάσεις ή από το απαγορευτικά
υψηλό κόστος αλλαγής τερµατικών. Έτσι, σε περίπτωση
όπου οι χρήστες αντιµετωπίζουν σηµαντικό κόστος για την
υποκατάσταση ενός προϊόντος Α µε ένα προϊόν Β, τα δύο
αυτά προϊόντα δεν θα πρέπει να περιληφθούν στην ίδια σχετική αγορά (36).
51. Η υποκατάσταση της ζήτησης επικεντρώνεται στον εναλλάξιµο χαρακτήρα των προϊόντων ή των υπηρεσιών από τη
σκοπιά του αγοραστή. Η κατάλληλη οροθέτηση της αγοράς
προϊόντων µπορεί, ωστόσο, να απαιτεί περαιτέρω εξέταση της
δυνητικής υποκαταστασιµότητας από την πλευρά της προσφοράς.
2.2.1.2. Υποκατάσταση της προσφοράς
52. Εκτιµώντας τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά
της προσφοράς, οι EPA µπορούν επίσης να λάβουν υπόψη
την περίπτωση επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται στη
σχετική αγορά προϊόντων να εισέλθουν στην εν λόγω αγορά,
εντός λογικού χρονικού διαστήµατος (37), µετά από αύξηση
της σχετικής τιµής, µικρής αλλά ουσιώδους και διαρκούς. Σε
περιπτώσεις όπου το συνολικό κόστος αλλαγής της παραγωγής προκειµένου να παραχθεί το εν λόγω προϊόν είναι σχετικά αµελητέο, το προϊόν αυτό µπορεί να περιληφθεί στον
ορισµό της αγοράς προϊόντων. Το γεγονός ότι µία ανταγωνίστρια επιχείρηση διαθέτει ορισµένα από τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία απαιτούνται για την παροχή συγκεκριµένης
υπηρεσίας είναι άνευ σηµασίας εάν χρειάζονται σηµαντικές
πρόσθετες επενδύσείς για την εµπορία και επικερδή παροχή
των υπό εξέταση υπηρεσιών (38). Οι EPA πρέπει να αξιολογήσουν επίσης αν ένας δεδοµένος προµηθευτής θα χρησιµοποιούσε ή θα άλλαζε το παραγωγικό του δυναµικό για την
παραγωγή του σχετικού προϊόντος ή θα πρόσφερε τη σχετική
υπηρεσία (για παράδειγµα, αν η παραγωγική τους ικανότητα
δεσµεύεται από µακροπρόθεσµες συµφωνίες προµήθειας
κ.λπ.). Η υποθετική υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς δεν επαρκεί σε ό,τι αφορά τον ορισµό της αγοράς.
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53. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε νοµική ή
άλλη κανονιστική υποχρέωση που θα εµπόδιζε µια χρονικά
αποτελεσµατική είσοδο στη σχετική αγορά και συνεπώς θα
αποθάρρυνε την υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς. Για παράδειγµα, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και
εµπόδια σε συµφωνίες διασύνδεσης ή συνεγκατάστασης, για
τη διαπραγµάτευση άλλης µορφής πρόσβασης σε δίκτυο, ή
για τη λήψη δικαιωµάτων επέκτασης δικτύου (39) µπορούν να
εµποδίσουν τη βραχυπρόθεσµη παροχή νέων υπηρεσιών και
την ανάπτυξη νέων δικτύων από δυνητικούς ανταγωνιστές.

C 165/13

59. Στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η γεωγραφική
εµβέλεια της σχετικής αγοράς ορίζεται παραδοσιακά µε αναφορά σε δύο κύρια κριτήρια (42):

α) την περιοχή που καλύπτει ένα δίκτυο (43), και

β) την ύπαρξη νοµικών και άλλων κανονιστικών µέτρων (44).
54. Όπως φαίνεται από τις παραπάνω σκέψεις, η υποκατάσταση
της προσφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για τον
ορισµό της σχετικής αγοράς αλλά και για τον καθορισµό του
αριθµού των συµµετεχόντων στην αγορά.

60. Βάσει των δύο αυτών βασικών κριτηρίων (45), οι γεωγραφικές
αγορές µπορεί να θεωρεί ότι είναι τοπικές, περιφερειακές,
εθνικές ή ότι καλύπτουν την επικράτεια δύο ή περισσοτέρων
χωρών (πανευρωπαϊκές, στο επίπεδο της ΕZΕΣ ή παγκόσµιες
αγορές).

2.2.2. Γεωγραφική αγορά
55. Αφού οριστεί η σχετική αγορά προϊόντων, το επόµενο βήµα
είναι ο ορισµός της γεωγραφικής διάστασης της αγοράς.
Μόνο εφόσον οριστεί η γεωγραφική διάσταση της αγοράς
προϊόντων ή υπηρεσιών µπορεί µία EPA να αξιολογεί
σωστά τις συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού σε αυτή.

56. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, η σχετική γεωγραφική
αγορά περιλαµβάνει µία περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην προσφορά και τη
ζήτηση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, και όπου οι
συνθήκες του ανταγωνισµού είναι παρόµοιες ή επαρκώς οµοιογενείς και που µπορεί να διακριθεί από γειτονικές περιοχές
στις οποίες οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι ουσιωδώς διαφορετικές (40). Ο ορισµός της γεωγραφικής αγοράς δεν απαιτεί να είναι απολύτως οµοιογενείς οι συνθήκες ανταγωνισµού
µεταξύ παραγωγών ή παρόχων υπηρεσιών. Αρκεί να είναι
παρόµοιες ή επαρκώς οµοιογενείς, και συνεπώς, µόνο οι
περιοχές όπου οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι ετερογενείς δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν µια ενιαία
αγορά (41).

57. Η διαδικασία ορισµού των ορίων µιας γεωγραφικής αγοράς
είναι παρόµοια µε αυτή που συζητήθηκε παραπάνω σε σχέση
µε την αξιολόγηση της υποκατάστασης της ζήτησης και της
προσφοράς µετά από αύξηση της σχετικής τιµής.

58. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά την υποκατάσταση της ζήτησης, οι
EPA πρέπει να αξιολογούν τις κύριες προτιµήσεις των καταναλωτών καθώς και τα τρέχοντα γεωγραφικά αγοραστικά
τους πρότυπα. Ειδικότερα, οι γλωσσικοί λόγοι µπορεί να
είναι η αιτία που ορισµένες υπηρεσίες δεν διατίθενται σε
περιοχές µε διαφορετική γλώσσα. Σε ό,τι αφορά την υποκατάσταση της προσφοράς, όταν µπορεί να προσδιοριστεί ότι
φορείς οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται ή δεν είναι παρόντες στη σχετική αγορά θα αποφάσιζαν να εισέλθουν στην
αγορά αυτή βραχυπρόθεσµα στην περίπτωση µιας αύξησης
της σχετικής τιµής, ο ορισµός της αγοράς πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλάβει και αυτούς τους εξωτερικούς φορείς.

2.2.3. Άλλα θέµατα που αφορούν τον ορισµό της αγοράς
61. Για την εκ των προτέρων ρύθµιση, σε ορισµένες εξαιρετικές
περιπτώσεις, η σχετική αγορά µπορεί να οριστεί ανά διαδροµή. Ειδικότερα, εξετάζοντας τη γεωγραφική διάσταση
των αγορών για τις διεθνείς λιανικές ή χονδρικές υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ίσως είναι σκόπιµο να αντιµετωπίζονται συνδεδεµένες χώρες ή συνδεδεµένες πόλεις ως χωριστές αγορές (46). Από την πλευρά της προσφοράς, η παροχή
κλήσης σε µία χώρα δεν αποτελεί υποκατάστατο για την
παροχή της ίδιας υπηρεσίας σε άλλη χώρα. Από την άλλη
πλευρά, το θέµα αν οι υπηρεσίες έµµεσων επικοινωνιών,
δηλαδή η επαναδροµολόγηση ή διαµετακόµιση της ίδιας
κλήσης µέσω µιας τρίτης χώρας, αντιπροσωπεύουν πραγµατικά υποκατάστατα της προσφοράς εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και θα πρέπει να αξιολογούνται κατά
περίπτωση (47). Ωστόσο, µία αγορά για την παροχή υπηρεσιών σε διµερή διαδροµή θα είναι εθνική από πλευράς
φάσµατος εφόσον τα πρότυπα προσφοράς και ζήτησης και
στα δύο άκρα της διαδροµής αντιστοιχούν, πιθανότητα, σε
διαφορετικές διαρθρώσεις της αγοράς (48).

62. Στην ανακοίνωσή της για τον ορισµό της αγοράς, η Επιτροπή
εφιστά την προσοχή σε ορισµένες περιπτώσεις που τα όρια
της σχετικής αγοράς µπορούν να επεκταθούν ώστε να
ληφθούν υπόψη προϊόντα ή γεωγραφικές περιοχές που,
µολονότι δεν είναι άµεσα υποκατάστατα, πρέπει να περιληφθούν στον ορισµό της αγοράς λόγω της λεγόµενης «αλυσιδωτής υποκαταστασιµότητας» (49). Στην ουσία, η αλυσιδωτή
υποκαταστασιµότητα προκύπτει όταν µπορεί να αποδειχτεί
ότι µολονότι τα προϊόντα Α και Γ δεν είναι άµεσα υποκατάστατα, το προϊόν Β αποτελεί υποκατάστατο τόσο για το
προϊόν Α όσο και για το προϊόν Γ και συνεπώς τα προϊόντα
Α και Γ µπορούν να είναι στην ίδια αγορά προϊόντων αφού η
τιµολόγησή τους µπορεί να περιορίζεται από την υποκαταστασιµότητα µε το προϊόν Β. Το ίδιο επιχείρηµα ισχύει επίσης
και για τον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς. ∆εδοµένου του
εγγενούς κινδύνου της αδικαιολόγητης διεύρυνσης της εµβέλειας της σχετικής αγοράς, η αλυσιδωτή υποκαταστασιµότητα θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη (50).
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2.3. Πρακτική της Επιτροπής
63. Η Επιτροπή εξέδωσε ορισµένες αποφάσεις στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει του κανονισµού 17 και
του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Οι αποφάσεις αυτές µπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµες για
τις EPA όσον αφορά τη µέθοδο που χρησιµοποιεί η Επιτροπή
κατά τον ορισµό της σχετικής αγοράς (51). Όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, σε έναν τοµέα που χαρακτηρίζεται από συνεχή
καινοτοµία και ταχεία τεχνολογική σύγκλιση, είναι σαφές ότι
οποιοσδήποτε ορισµός της αγοράς κινδυνεύει να είναι ακατάλληλος ή να µην ισχύει στο εγγύς µέλλον (52). Επιπλέον, οι
αγορές που ορίζονται βάσει του δικαίου περί ανταγωνισµού
δεν επηρεάζουν τις αγορές που ορίζονται βάσει του νέου
ρυθµιστικού πλαισίου δεδοµένου ότι οι συνθήκες και η χρονική περίοδος εντός των οποίων πραγµατοποιείται η ανάλυση
της αγοράς είναι δυνατόν να διαφέρουν (53).

64. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την πρόσβαση, στον
τηλεπικοινωνιακό τοµέα υπάρχουν τουλάχιστον δύο είδη σχετικών αγορών που πρέπει να εξεταστούν: εκείνη των υπηρεσιών που παρέχονται σε τελικούς χρήστες (αγορά υπηρεσιών)
και εκείνη της πρόσβασης στις ευκολίες που είναι απαραίτητες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών (αγορά πρόσβασης) (54). Στο πλαίσιο αυτών των δύο ευρέων ορισµών της
αγοράς µπορούν να υπάρξουν και περαιτέρω διακρίσεις αγορών ανάλογα µε το αν εξετάζεται η πλευρά της ζήτησης ή
της προσφοράς.

65. Ειδικότερα, στην πρακτική που ακολουθεί κατά τη λήψη
αποφάσεων, η Επιτροπή θα προβαίνει σε διάκριση µεταξύ
της παροχής υπηρεσιών και της παροχής των υποδοµών
του υποκειµένου δικτύου. Για παράδειγµα, όσον αφορά την
παροχή υποδοµής, η Επιτροπή διέκρινε διαφορετικές αγορές
για την παροχή υποδοµών τοπικού βρόχου, υπεραστικών και
διεθνών (55). Όσον αφορά τις σταθερές υπηρεσίες, η Επιτροπή
διέκρινε µεταξύ συνδροµητικής (λιανικής) πρόσβασης σε υπηρεσίες µεταγόµενης φωνητικής τηλεφωνίας (τοπικές, υπεραστικές και διεθνείς επικοινωνίες), πρόσβασης φορέων εκµετάλλευσης (χονδρική) σε δίκτυα (τοπική, υπεραστική και διεθνής
κλίση) και υπηρεσίες επικοινωνίας δεδοµένων που αφορούν
επιχειρήσεις (56). Στην αγορά λιανικών υπηρεσιών σταθερής
τηλεφωνίας, η Επιτροπή πραγµατοποίησε επίσης διάκριση
µεταξύ αρχικής σύνδεσης και µηνιαίας µίσθωσης (57). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες
καταναλωτών, δηλαδή, οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις, µε
την τελευταία κατηγορία να αναλύεται επιπλέον σε δύο υποαγορές, τη µία για επαγγελµατίες, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και την άλλη για τις µεγάλες επιχειρήσεις (58). Σε ό,τι
αφορά τις λιανικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρονται σε οικιακούς χρήστες, τα πρότυπα ζήτησης και
προσφοράς φαίνεται να δείχνουν ότι επί του παρόντος προσφέρονται δύο κύριες υπηρεσίες: παραδοσιακές υπηρεσίες
σταθερής τηλεφωνίας (µετάδοση φωνής και δεδοµένων στενής
ζώνης) αφενός, και υπηρεσίες επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (µε τη µορφή υπηρεσιών xDLS) αφετέρου (59).

66. Σε ό,τι αφορά τις κινητές τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή θεωρεί, από την άποψη της ζήτησης, ότι οι υπηρεσίες κινητής
και σταθερής τηλεφωνίας αποτελούν χωριστές αγορές (60).
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Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, τα στοιχεία που διαθέτει η
Επιτροπή δείχνουν ότι η αγορά για τις υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας περιλαµβάνει τόσο τα GSM 900 όσο και τα
GSM 1800 και πιθανόν αναλογικές πλατφόρµες (61).

67. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σε ό,τι αφορά την αγορά πρόσβασης, αυτή περιλαµβάνει τα είδη υποδοµής που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την παροχή µιας δεδοµένης υπηρεσίας (62). Το εάν η αγορά υποδοµών δικτύου πρέπει να υποδιαιρεθεί σε πολλές χωριστές επιµέρους αγορές δεδοµένου
ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες υποδοµών δικτύων,
εξαρτάται καθαρά από το βαθµό υποκαταστασιµότητας
µεταξύ αυτών των (εναλλακτικών) δικτύων (63). Η αξιολόγηση
αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε την κατηγορία των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Συνεπώς, µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ παροχής υποδοµής σε
άλλους φορείς (επίπεδο χονδρικής) και παροχής σε τελικούς
χρήστες (επίπεδο λιανικής) (64). Στο επίπεδο της λιανικής,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί περαιτέρω διαχωρισµός µεταξύ
επιχειρήσεων και οικιακών χρηστών (65).

68. Όταν η παρεχόµενη υπηρεσία αφορά µόνο τελικούς χρήστες
οι οποίοι είναι συνδροµητές σε ένα συγκεκριµένο δίκτυο, η
πρόσβαση στα σηµεία απόληξης του δικτύου µπορεί επίσης
να αποτελεί σχετική αγορά προϊόντος. Κάτι τέτοιο δεν θα
συµβαίνει αν µπορεί να διαπιστωθεί ότι οι ίδιες υπηρεσίες
µπορούν να προσφέρονται στην ίδια κατηγορία καταναλωτών
µέσω εναλλακτικών, εύκολα προσβάσιµων ανταγωνιστικών
δικτύων. Για παράδειγµα, στην ανακοίνωσή της για την ελευθέρωση του τοπικού βρόχου (66), η Επιτροπή ανέφερε ότι
µολονότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση µε το
PSTN για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας σε µεµονωµένα άτοµα (δίκτυα οπτικών ινών, ασύρµατοι
τοπικοί βρόχοι ή αναβαθµίσιµα τηλεοπτικά δίκτυα), καµία
από τις εναλλακτικές αυτές λύσεις δεν µπορεί να θεωρηθεί
ότι αποτελεί υποκατάστατο για την υποδοµή σταθερού τοπικού βρόχου (67). Ωστόσο, µελλοντικές καινοτόµες και τεχνολογικές αλλαγές µπορεί να δικαιολογούν διαφορετικά συµπεράσµατα (68).

69. Η πρόσβαση στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας µπορεί επίσης
να καθοριστεί µε αναφορά σε δύο δυνητικά χωριστές αγορές,
µία για την προέλευση της κλήσης και µία για τον τερµατισµό της. Έτσι, το θέµα του αν η πρόσβαση στην αγορά των
υποδοµών κινητής τηλεφωνίας σχετίζεται µε την πρόσβαση σε
ένα συγκεκριµένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή όλα τα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, γενικά, πρέπει να αποφασίζεται
µετά από ανάλυση στης διάρθρωσης και της λειτουργίας της
αγοράς (69).

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
(∆ΕΣΠΟZΟΥΣΑ ΘΕΣΗ)

70. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας πλαίσιο «µία επιχείρηση
θεωρείται ότι κατέχει σηµαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε
ατοµικά είτε σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, απολαµβάνει
θέση οικονοµικής ισχύος που της παρέχει την εξουσία να συµπεριφέρεται, σε σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα από τους αντα-
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γωνιστές, τους πελάτες της και εν τέλει τους καταναλωτές».
Αυτός είναι ο ορισµός που αποδίδεται από τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου στην έννοια της δεσπόζουσας θέσης του άρθρου
82 της συνθήκης ΕΚ (70). Το νέο πλαίσιο ευθυγραµµίζει τον
ορισµό της σηµαντικής ισχύος στην αγορά (ΣΙΑ) µε τον ορισµό
που έδωσε το ∆ικαστήριο για τη δεσπόζουσα θέση κατά την
έννοια του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ (71). Κατά συνέπεια,
κατά την εφαρµογή του νέου ορισµού της ΣΙΑ, οι EPA θα
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις τους είναι σύµφωνες
µε την πρακτική της Επιτροπής και τη σχετική νοµολογία του
∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τη δεσπόζουσα θέση (72). Ωστόσο, η εφαρµογή ενός νέου ορισµού της ΣΙΑ, εκ των προτέρων, απαιτεί
ορισµένες µεθοδολογικές προσαρµογές όσον αφορά τον τρόπο
αξιολόγησης της ισχύος στην αγορά. Ειδικότερα, όταν αξιολογείται, εκ των προτέρων, κατά πόσο µία ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, οι EPA
στηρίζονται, καταρχήν, σε διαφορετικές υποθέσεις και παραδοχές από εκείνες στις οποίες στηρίζεται µία αρχή ανταγωνισµού
όταν εφαρµόζει εκ των υστέρων το άρθρο 82 στο πλαίσιο
εικαζόµενης καταχρηστικής εφαρµογής (73). Συχνά, λόγω της
απουσίας στοιχείων ή παραδειγµάτων σχετικά µε παρελθούσα
συµπεριφορά ή πρακτική, η ανάλυση της αγοράς στηρίζεται
αναγκαστικά σε µία προοπτική κυρίως αξιολόγηση. Συνεπώς,
η ακρίβεια των αναλύσεων της αγοράς που διεξάγονται από τις
EPA θα εξαρτάται από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα
υπάρχουν κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης.
71. Το γεγονός ότι οι αρχικές προβλέψεις σχετικά µε την αγορά
µιας EPA ενδέχεται να µην υλοποιηθούν εν τέλει σε µία δεδοµένη υπόθεση δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι η απόφασή της
ήταν ασυµβίβαστη µε την οδηγία. Κατά την εκ των προτέρων
εφαρµογή της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης, οι EPA θα
πρέπει να έχουν ευρύτατες διακριτικές εξουσίες ανάλογες, µε
τον πολύπλοκο χαρακτήρα των οικονοµικών, πραγµατικών και
νοµικών καταστάσεων που πρέπει να αξιολογήσουν. Σύµφωνα
µε την οδηγία πλαίσιο, οι αξιολογήσεις της αγοράς εκ µέρους
των EPA θα πρέπει να διενεργούνται σε κανονική βάση, συνήθως µία φορά ετησίως. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό, οι EPA θα
έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σε οποιεσδήποτε εξελίξεις της αγοράς και να λαµβάνουν οποιαδήποτε µέτρα θεωρούν απαραίτητα.

3.1. Κριτήρια για την αξιολόγηση της ΣΙΑ
72. Όπως υπογράµµισε το ∆ικαστήριο, το γεγονός της διαπίστωσης δεσπόζουσας θέσης δεν αποκλείει την ύπαρξη κάποιου
ανταγωνισµού στην αγορά. Επιτρέπει πάντως στην επιχείρηση
που κατέχει τέτοια θέση, εάν όχι να προσδιορίζει, τουλάχιστον να επηρεάζει αισθητά τους όρους υπό τους οποίους θα
αναπτυχθεί ο ανταγωνισµός, και σε κάθε περίπτωση να ενεργεί χωρίς να λαµβάνει υπόψη οποιοδήποτε ανταγωνιστικό
περιορισµό εφόσον η συµπεριφορά αυτή δεν αποβαίνει εις
βάρος της (74).
73. Σε περίπτωση εκ των υστέρων ανάλυσης, η αρχή ανταγωνισµού ενδέχεται να αντιµετωπίσει πολλά διαφορετικά παραδείγµατα συµπεριφοράς στην αγορά, καθένα από τα οποία
είναι ενδεικτικό ύπαρξης ισχύος στην αγορά κατά την έννοια
του άρθρου 82. Ωστόσο, σε περίπτωση εκ των προτέρων
ανάλυσης, η ισχύς στην αγορά µετράται κυρίως σε σχέση
µε τη δυνατότητα της σχετικής επιχείρησης να αυξήσει τις
τιµές περιορίζοντας την παραγωγή χωρίς να υφίσταται
σηµαντικές απώλειες σε επίπεδο τιµών ή εσόδων.
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74. Η ισχύς στην αγορά µιας επιχείρησης µπορεί να περιορίζεται
από την ύπαρξη δυνητικών ανταγωνιστών (75). Συνεπώς, µία
ΕΡΑ θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το ενδεχόµενο επιχειρήσεις οι οποίες δεν ασκούν επί του παρόντος δραστηριότητες
στην αγορά των σχετικών προϊόντων να αποφασίσουν µεσοπρόθεσµα να εισέλθουν στην αγορά µετά από µικρή αλλά
αισθητή µη προσωρινή αύξηση της τιµής. Οι επιχειρήσεις οι
οποίες, στην περίπτωση τέτοιας αύξησης της τιµής, είναι σε
θέση να µεταβάλουν ή να επεκτείνουν τη γραµµή της παραγωγής τους ή τις υπηρεσίες τους και να εισέλθουν στην
αγορά, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται από τις ΕΡΑ ως φορείς
που συµµετέχουν δυνητικά στην αγορά ακόµη και αν επί του
παρόντος δεν παράγουν το σχετικό προϊόν ή δεν προσφέρουν
τη σχετική υπηρεσία.

75. Όπως εξηγείται στις ακόλουθες παραγράφους, η ύπαρξη
σηµαντικής ισχύος διαπιστώνεται αναφορικά µε σειρά κριτηρίων και, όπως αναφέρεται παραπάνω, η αξιολόγησή της
βασίζεται σε ανάλυση προοπτικών της αγοράς σύµφωνα µε
τις υφιστάµενες σε αυτήν συνθήκες. Τα µερίδια της αγοράς
χρησιµοποιούνται συχνά ως δείκτες της ισχύος στην αγορά.
Μολονότι το µεγάλο µερίδιο στην αγορά δεν επαρκεί αφ'
εαυτού για διαπίστωση της κατοχής σηµαντικής ισχύος
στην αγορά (δεσπόζουσα θέση), είναι πάντως απίθανο µία
εταιρεία που δεν διαθέτει σηµαντικό µερίδιο της σχετικής
αγοράς να κατέχει δεσπόζουσα θέση. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις µε µερίδια αγοράς που δεν υπερβαίνουν το 25 % δεν
θεωρείται πιθανό να κατέχουν από µόνες τους δεσπόζουσα
θέση στην εξεταζόµενη αγορά (76). Στην πρακτική λήψεως
αποφάσεων της Επιτροπής, προβλήµατα µεµονωµένης δεσπόζουσας θέσης προκύπτουν συνήθως στην περίπτωση επιχειρήσεων µε µερίδια αγοράς που υπερβαίνουν το 40 %, µολονότι σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν ερωτηµατικά στην Επιτροπή σχετικά µε δεσπόζουσα
θέση ακόµα και µε χαµηλότερα µερίδια αγοράς (77), καθώς
µπορεί να υπάρχει δεσπόζουσα θέση χωρίς να απαιτείται
υψηλό µερίδιο αγοράς. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία,
τα υπερβολικά µεγάλα µερίδια αγοράς — άνω του 50 % —
αποτελούν αυτά καθαυτά, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
τεκµήριο δεσπόζουσας θέσης (78). Μία επιχείρηση µε µεγάλο
µερίδιο αγοράς µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ΣΙΑ, δηλαδή ότι
κατέχει δεσπόζουσα θέση, εάν το µερίδιο της έχει παραµείνει
σταθερό διαχρονικά (79). Η βαθµιαία µείωση του µεριδίου της
αγοράς µιας επιχείρησης που κατέχει σηµαντική θέση στην
αγορά µπορεί να υποδηλώνει ότι η αγορά αυτή καθίσταται
ανταγωνιστικότερη, αλλά δεν εµποδίζει τη διαπίστωση σηµαντικής ισχύος στην αγορά. Από την άλλη µεριά, η διαχρονική
διακύµανση των µεριδίων της αγοράς µπορεί να δηλώνει την
έλλειψη ισχύος στη σχετική αγορά.

76. Όσον αφορά τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη
µέτρηση του µεγέθους της αγοράς και των µεριδίων της
αγοράς, τόσο ο όγκος των πωλήσεων όσο και η αξία των
πωλήσεων αποτελούν χρήσιµες πληροφορίες για τη µέτρηση
της αγοράς (80). Στην περίπτωση των χύδην προϊόντων ο
όγκος θεωρείται πιο πρόσφορο µέτρο, ενώ στην περίπτωση
των διαφοροποιηµένων προϊόντων (δηλαδή προϊόντων που
φέρουν συγκεκριµένο σήµα) η αξία των πωλήσεων και το
συνδεόµενο µερίδιο αγοράς θεωρείται συνήθως ότι παρέχει
ένα πιο αντιπροσωπευτικό µέτρο της σχετικής θέσης και της
ισχύος του κάθε φορέα. Όσον αφορά τις συµβάσεις που
ανατίθενται µε διαγωνισµό, ο αριθµός των κατακυρωµένων
ή όχι προσφορών δύναται επίσης να χρησιµοποιηθεί ως στοιχείο εκτίµησης του µεριδίου αγοράς (81).
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77. Τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση
του µεριδίου αγοράς της σχετικής επιχείρησης ή επιχειρήσεων
εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς. Εναπόκειται στις ΕΡΑ να αποφασίσουν ποια είναι τα καταλληλότερα κριτήρια για τη µέτρηση της παρουσίας στην αγορά. Π.χ.,
τα έσοδα από µισθωµένες γραµµές, η µισθωµένη χωρητικότητα
ή ο αριθµός των τερµατικών σηµείων µισθωµένων γραµµών
είναι πιθανά κριτήρια για την µέτρηση της σχετικής ισχύος
µιας επιχείρησης στις αγορές µισθωµένων γραµµών. Όπως
έχει επισηµάνει η Επιτροπή, ο αριθµός και µόνο των τερµατικών
σηµείων µισθωµένων γραµµών δεν λαµβάνει υπόψη τους διάφορους τύπους µισθωµένων γραµµών που διατίθενται στην
αγορά - και που καλύπτουν από τις αναλογικές µισθωµένες
γραµµές φωνής έως τις ψηφιακές γραµµές υψηλής ταχύτητας,
και από τις µισθωµένες γραµµές µικρής απόστασης µέχρι τις
διεθνείς υπεραστικές γραµµές. Από τις δύο δυνατότητες, τα
έσοδα από µισθωµένες γραµµές είναι πιθανό να είναι πιο διαφανή και λιγότερο πολύπλοκο να µετρηθούν. Κατά τον ίδιο
τρόπο, τα γενικά έσοδα, τα λεπτά κλήσης ή ο αριθµός των
σταθερών τηλεφωνικών γραµµών ή των συνδροµητών δηµοσίων
φορέων εκµετάλλευσης δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου αποτελούν πιθανά κριτήρια για την µέτρηση των µεριδίων αγοράς
των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις αγορές αυτές (82).
Όταν η αγορά που ορίζεται είναι εκείνη της διασύνδεσης, µία
πιο ρεαλιστική παράµετρος µέτρησης θα ήταν τα έσοδα που
πραγµατοποιούνται για απόληξη κλήσεων σε πελάτες σταθερών
ή κινητών δικτύων. Αυτό συµβαίνει διότι η χρήση των εσόδων,
αντί π.χ. των λεπτών κλήσης, λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα
λεπτά κλήσης έχουν διαφορετικές αξίες (δηλαδή τοπικά, υπεραστικά και διεθνή) και παρέχει ένα µέτρο της παρουσίας στην
αγορά που αντανακλά τόσο των αριθµό των πελατών όσο και
την κάλυψη του δικτύου (83). Για τους ίδιους λόγους, η χρησιµοποίηση των εσόδων για απόληξη κλήσεων σε πελάτες
δικτύων κινητής τηλεφωνίας θεωρείται επίσης το καταλληλότερο µέσο για τη µέτρηση της παρουσίας στην αγορά των
φορέων εκµετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας (84).
78. Είναι σηµαντικό να υπογραµµισθεί ότι η ύπαρξη δεσπόζουσας
θέσης δεν µπορεί να διαπιστωθεί µε µοναδική βάση µεγάλο
µερίδιο στην αγορά. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ύπαρξη
µεγάλων µεριδίων αγοράς σηµαίνει απλώς ότι ο εκάστοτε
φορέας εκµετάλλευσης ενδέχεται να κατέχει δεσπόζουσα
θέση. Οι EPA θα πρέπει κατά συνέπεια να πραγµατοποιούν
εις βάθος και σφαιρική ανάλυση των οικονοµικών χαρακτηριστικών της σχετικής αγοράς προτού καταλήξουν σε συµπεράσµατα ως προς την ύπαρξη σηµαντικής ισχύος στην αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν τα
ακόλουθα κριτήρια για τη µέτρηση της ισχύος που µπορεί να
έχει µία επιχείρηση ώστε να συµπεριφέρεται σε σηµαντικό
βαθµό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες
και τους καταναλωτές της. Στα κριτήρια αυτά συµπεριλαµβάνεται, µεταξύ άλλων:
— το συνολικό µέγεθος της επιχείρησης,
— έλεγχος της υποδοµής που δεν είναι εύκολο να αναπαραχθεί,
— πλεονεκτήµατα ή προβάδισµα σε τεχνολογικό επίπεδο,
— απουσία αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος,
— εύκολη ή προνοµιακή πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές/χρηµατοδοτικούς πόρους,
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— διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (π.χ. δέσµες προϊόντων ή υπηρεσιών),
— οικονοµίες κλίµακας,
— οικονοµίες φάσµατος,
— κάθετη ολοκλήρωση,
— ιδιαίτερα αναπτυγµένα δίκτυα διανοµής και πωλήσεων,
— απουσία δυνητικού ανταγωνισµού,
— φραγµοί στην επέκταση.
79. Μία δεσπόζουσα θέση µπορεί να προκύψει από το συνδυασµό
οποιωνδήποτε από τα ανωτέρω κριτήρια, τα οποία λαµβανόµενα χωριστά δεν έχουν αναγκαστικά καθοριστική σηµασία.
80. Η διαπίστωση δεσπόζουσας θέσης εξαρτάται επίσης από την
εκτίµηση ευχέρειας εσόδου στην αγορά. Πράγµατι, όταν δεν
υπάρχουν φραγµοί εισόδου αποτρέπεται, καταρχήν, η ανεξάρτητη αντιανταγωνιστική συµπεριφορά επιχείρησης µε σηµαντικό µερίδιο αγοράς. Στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι φραγµοί εισόδου είναι συχνά σηµαντικοί λόγω των
υφιστάµενων νοµοθετικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων
οι οποίες µπορεί να περιορίζουν τον αριθµό των διαθέσιµων
αδειών ή την παροχή ορισµένων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες
κινητής τηλεφωνίας GSM/DCS ή υπηρεσίες κινητών υπηρεσιών
τρίτης γενιάς, 3G). Επιπλέον, φραγµοί εισόδου υφίστανται όταν
η είσοδος στη σχετική αγορά απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις και
προγραµµατισµό της χωρητικότητας για µεγάλη χρονική
περίοδο έτσι ώστε να είναι επικερδείς (85). Ωστόσο, οι υψηλοί
φραγµοί για την είσοδο ενδέχεται να καταστούν λιγότερο
σηµαντικοί όσον αφορά αγορές που χαρακτηρίζονται από συνεχιζόµενη τεχνολογική πρόοδο. Στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανταγωνιστικοί περιορισµοί ενδέχεται να προέρχονται από το ενδεχόµενο απειλής λόγω καινοτοµιών από δυνητικούς ανταγωνιστές που επί του παρόντος δεν συµµετέχουν
στην αγορά. Στις αγορές αυτές, η εκτίµηση των σχέσεων ανταγωνισµού θα πρέπει να βασίζεται σε διερεύνηση των µελλοντικών προοπτικών.
81. Όσον αφορά τη σηµασία της έννοιας των «ουσιωδών ευκολιών», για τους σκοπούς νέου ορισµού της ΣΙΑ, δεν υφίσταται επί του παρόντος νοµολογία σχετικά µε τον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ωστόσο, η έννοια αυτή έχει
σηµασία κυρίως όσον αφορά την κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ και δεν
είναι σηµαντική για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της
ΣΙΑ κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας πλαίσιο.
Συγκεκριµένα, η αντίληψη των «ουσιωδών ευκολιών» είναι
συµπληρωµατική προς τις υφιστάµενες γενικές υποχρεώσεις
που επιβάλλονται σε επιχείρηση που διαθέτει δεσπόζουσα
θέση, όπως η υποχρέωση ισότιµης µεταχείρισης των πελατών,
και έχει εφαρµοστεί σε περιπτώσεις του άρθρου 82 σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως π.χ. άρνηση παροχής ή χορήγησης
πρόσβασης σε τρίτους θα περιόριζε ή θα απέτρεπε την εµφάνιση νέων αγορών ή νέων προϊόντων, σε αντίθεση προς το
άρθρο 82 στοιχείο β) της συνθήκης. Κατά συνέπεια, συνδέθηκε κυρίως µε θέµατα πρόσβασης ή µε περιπτώσεις που
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αφορούν άρνηση παροχής ή συναλλαγής βάσει του άρθρου
82 της συνθήκης, χωρίς να υφίσταται περίπτωση διακριτικής
µεταχείρισης. Βάσει της υφιστάµενης νοµολογίας, ένα προϊόν
ή µία υπηρεσία δεν µπορούν να θεωρηθούν «απαραίτητα» ή
«ουσιώδη», παρά µόνον όταν δεν υπάρχει πραγµατικό ή δυνητικό υποκατάστατο. Μολονότι είναι γεγονός ότι µία επιχείρηση που κατέχει «ουσιώδη ευκολία» βρίσκεται εξ ορισµού σε
δεσπόζουσα θέση σε όλες τις αγορές της εν λόγω ευκολίας,
δεν ισχύει πάντοτε το αντίθετο. Το γεγονός ότι µια δεδοµένη
ευκολία δεν είναι «ουσιώδης» ή «απαραίτητη» για την άσκηση
οικονοµικής δραστηριότητας σε συγκεκριµένη αγορά, υπό
την έννοια της υφιστάµενης νοµολογίας (86) τούτο δεν σηµαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω ευκολίας δεν µπορεί να
κατέχει δεσπόζουσα θέση. Ένας φορέας εκµετάλλευσης
δικτύου µπορεί, λόγου χάρη, να βρίσκεται σε δεσπόζουσα
θέση παρά την ύπαρξη εναλλακτικών ανταγωνιζόµενων
δικτύων, εφόσον το µέγεθος ή η σηµασία του δικτύου του
παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα να συµπεριφέρεται ανεξάρτητα από άλλους φορείς εκµετάλλευσης δικτύου (87). Με
άλλα λόγια, το ζητούµενο είναι να διαπιστωθεί εφόσον συγκεκριµένη ευκολία παρέχει στον ιδιοκτήτη της σηµαντική
ισχύ στην αγορά, χωρίς να είναι απαραίτητη η περαιτέρω
διαπίστωση ότι η εν λόγω ευκολία µπορεί επίσης να θεωρηθεί
«ουσιώδης» ή «απαραίτητη» υπό την έννοια της υφιστάµενης
νοµολογίας.

82. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αντίληψη της «ουσιώδους
ευκολίας» είναι λιγότερο σηµαντική για τους σκοπούς της εκ
των προτέρων εφαρµογής του άρθρου 14 της οδηγίας πλαίσιο, από ό,τι η εκ των υστέρων εφαρµογή του άρθρου 82
της συνθήκης ΕΚ.

3.1.1. Εκµετάλλευση της ισχύος στην αγορά
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ζουσα θέση ήταν στο σύνολό τους οριζόντιες, οι στενοί
δεσµοί συσχέτισης, υπό την έννοια της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, τις περισσότερες φορές εντοπίζονται σε καθετοποιηµένες αγορές. Αυτό συµβαίνει συχνά στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, όπου ένας φορέας έχει συχνά δεσπόζουσα θέση
στην αγορά υποδοµής και σηµαντική παρουσία στην κατάντη
αγορά υπηρεσιών (90). Υπό τις συνθήκες αυτές, µία EPA
µπορεί να θεωρήσει σκόπιµο να κρίνει ότι ο φορέας αυτός
έχει ΣΙΑ και στις δύο αγορές λαµβανόµενες από κοινού. Στην
πράξη, ωστόσο, εάν µια επιχείρηση έχει κοινοποιηθεί ως διαθέτουσα ΣΙΑ σε ανάντη χονδρική αγορά ή σε αγορά πρόσβασης, οι EPA θα είναι κανονικά σε θέση να αποτρέψουν
ενδεχόµενα δευτερογενή ή πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα
κατάντη, στις αγορές λιανικής ή υπηρεσιών, επιβάλλοντας
στην εν λόγω επιχείρηση οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
που προβλέπει η οδηγία πρόσβασης που ενδεχοµένως ενδείκνυνται για την αποφυγή των εν λόγω αποτελεσµάτων. Κατά
συνέπεια, οι EPA θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόµενο
εφαρµογής του άρθρου 14 παράγραφος 3, µόνον εφόσον
η επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε επιχείρηση
που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ανάντη αγορά (πρόσβασης) δεν έχει ως αποτέλεσµα τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην κατάντη (λιανική) αγορά.

85. Οι προηγούµενες σκέψεις ισχύουν επίσης όσον αφορά οριζόντιες αγορές (91). Επίσης, ανεξάρτητα από τον κάθετο ή
οριζόντιο χαρακτήρα των εξεταζόµενων αγορών, και οι δύο
θα πρέπει να είναι αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό την
έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας-πλαίσιο και να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά ώστε να αιτιολογείται η επιβολή εκ των προτέρων κανονιστικών υποχρεώσεων (92).

3.1.2. Συλλογική δεσπόζουσα θέση

83. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο, «εφόσον µια επιχείρηση έχει σηµαντική ισχύ σε συγκεκριµένη αγορά δύναται να θεωρηθεί επίσης ότι κατέχει
σηµαντική ισχύ σε µια στενά συνδεδεµένη αγορά, εφόσον
οι δεσµοί µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να
είναι δυνατή η εκµετάλλευση της ισχύος στη µία αγορά
στο πλαίσιο της άλλης αγοράς, ενισχύοντας έτσι τη θέση
ισχύος της επιχείρησης».

86. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ, µία δεσπόζουσα
θέση µπορεί να κατέχεται από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις («συλλογική δεσπόζουσα θέση»). Το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι µία επιχείρηση δύναται να διαθέτει σηµαντική ισχύ στην αγορά,
δηλαδή να κατέχει δεσπόζουσα θέση, είτε ατοµικά είτε σε
συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις.

84. Η διάταξη αυτή σκοπό έχει την αντιµετώπιση µιας κατάστασης στην αγορά συγκρίσιµης µε εκείνη που οδήγησε στην
απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Tetra Pak (88). Στην
υπόθεση αυτή, το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι µία επιχείρηση
που κατείχε υπερέχουσα θέση σε µία αγορά και υπερέχουσα
θέση σε ξεχωριστές, αλλά στενά συνδεόµενες, αγορές βρίσκεται σε κατάσταση δυνάµενη να συγκριθεί µε την κατοχή
δεσπόζουσας θέσης σε όλες τις αγορές αυτές. Χάρη στη
δεσπόζουσα θέση της στην πρώτη αγορά, και την παρουσία
της στη συνδεόµενη δευτερογενή αγορά, µία επιχείρηση είναι
σε θέση να εκµεταλλευτεί την ισχύ που έχει στην πρώτη
αγορά και να συµπεριφερθεί ανεξάρτητα από τους πελάτες
της στη δεύτερη αγορά (89). Μολονότι στην περίπτωση της
Tetra Pak οι αγορές όπου διαπιστώθηκε ότι διέθετε δεσπό-

87. Στην ανακοίνωση σχετικά µε την πρόσβαση, η Επιτροπή είχε
επισηµάνει ότι, παρόλο που την εποχή εκείνη, τόσο η πρακτική που εφάρµοζε η ίδια, όσο και η νοµολογία του ∆ικαστηρίου βρίσκονταν ακόµη εν εξελίξει, θα θεωρούσε ότι για
να κατέχουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συλλογική
δεσπόζουσα θέση, πρέπει να παρουσιάζονται έναντι των πελατών και των ανταγωνιστών τους ως µία και µόνη εταιρεία σε
δεσπόζουσα θέση, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πραγµατικός ανταγωνισµός µεταξύ τους. Η έλλειψη ανταγωνισµού
µπορεί να οφείλεται, στην πράξη, στην ύπαρξη ορισµένων
δεσµών µεταξύ των εταιρειών αυτών. Ωστόσο, η Επιτροπή
είχε, επίσης, επισηµάνει ότι η ύπαρξη τέτοιου είδους δεσµών
δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διαπίστωση συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης (93).
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88. Από τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά µε την πρόσβαση, η έννοια της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης δοκιµάστηκε σε αρκετές αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή βάσει του
κανονισµού 17 και του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Επιπλέον, τόσο το Πρωτοδικείο όσο και το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσαν αποφάσεις
που συνέβαλαν στην περαιτέρω διευκρίνιση του ακριβούς
περιεχοµένου της έννοιας αυτής.

3.1.2.1. Η νοµολογία του Πρωτοδικείου και του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
89. Η φράση «µία ή περισσότερες επιχειρήσεις» του άρθρου 82
της συνθήκης ΕΚ υποδηλώνει ότι µία δεσπόζουσα θέση µπορεί να κατέχεται από δύο ή περισσότερες οικονοµικές οντότητες που είναι νοµικά και οικονοµικά ανεξάρτητες µεταξύ
τους (94).

90. Πριν εκδοθεί η απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στην υπόθεση Compagnie Maritime Belge (95)
και η απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Gencor (96)
(βλέπε κατωτέρω), θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στηριζόταν στην
ύπαρξη οικονοµικών δεσµών υπό την έννοια διαρθρωτικών
δεσµών ή σε άλλους παράγοντες που θα µπορούσαν να
συνεπάγονται δεσµούς συνάφειας µεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων (97). Το ερώτηµα κατά πόσο µία συλλογική δεσπόζουσα θέση θα µπορούσε επίσης να υπάρχει σε µία ολιγοπωλιακή αγορά, δηλαδή µία αγορά που αποτελείται από
λίγους πωλητές, όταν δεν υφίστανται οποιαδήποτε είδη
δεσµών µεταξύ των επιχειρήσεων που υπάρχουν σε µία τέτοια
αγορά, τέθηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση Gencor. Η
υπόθεση αφορούσε τη νοµιµότητα µιας απόφασης που εκδόθηκε από την Επιτροπή βάσει του κανονισµού για τον έλεγχο
των συγκεντρώσεων που απαγόρευε την κοινοποιηθείσα
πράξη µε το σκεπτικό ότι θα µπορούσε να οδηγήσει σε
δυοπώλιο που θα επέτρεπε τη δηµιουργία ολιγοπωλιακής
δεσπόζουσας θέσης (98). Στο Πρωτοδικείο, τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή δεν είχε κατορθώσει να αποδείξει την
ύπαρξη «δεσµών» µεταξύ των µελών του δυοπωλίου κατά την
έννοια της υπάρχουσας νοµολογίας.

91. Το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή δηλώνοντας µεταξύ
άλλων ότι δεν υπήρχε νοµικό προηγούµενο που να δηλώνει
ότι η έννοια των «οικονοµικών δεσµών» περιοριζόταν στην
έννοια των διαρθρωτικών δεσµών µεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων: Σύµφωνα µε το Πρωτοδικείο «δεν υπάρχει κανένας
λόγος να αποκλειστεί από την έννοια του οικονοµικού
δεσµού η σχέση αλληλεξάρτησης που υπάρχει µεταξύ των
µελών ενός περιορισµένου ολιγοπωλίου, στο πλαίσιο του
οποίου σε µία αγορά που έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά,
ιδίως από τη σκοπιά της συγκεντρώσεως της αγοράς, της
διαφάνειας και της οµοιογένειας του προϊόντος, αυτά είναι
σε θέση να προβλέψουν το ένα τη συµπεριφορά του άλλου
και εποµένως έχουν ισχυρό κίνητρο να ευθυγραµµίσουν τη
συµπεριφορά τους στην αγορά έτσι ώστε, ιδίως, να µεγιστοποιήσουν το κοινό κέρδος, περιορίζοντας την παραγωγή µε
προοπτική την αύξηση των τιµών. Πράγµατι, σε ένα τέτοιο
πλαίσιο, κάθε επιχειρηµατίας γνωρίζει ότι η ανάπτυξη έντονης
ανταγωνιστικής δράσης εκ µέρους του µε σκοπό την αύξηση
του µεριδίου αγοράς (λόγου χάρη µια µείωση των τιµών) θα
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προκαλούσε παρόµοια συµπεριφορά εκ µέρους των άλλων,
οπότε η πρωτοβουλία του δεν θα του απέφερε κανένα πλεονέκτηµα. Συνεπώς, όλοι οι επιχειρηµατίες αναγκάζονται να
ανεχθούν τη µείωση των τιµών» (99). Όπως επεσήµανε το
Πρωτοδικείο, οι όροι της αγοράς πρέπει να είναι τέτοιοι
ώστε «κάθε επιχειρηµατίας µπορεί να αντιληφθεί τα κοινά
συµφέροντα και ιδίως να αυξήσει τις τιµές χωρίς να χρειάζεται να συνάψει συµφωνία ή να παρακολουθήσει εναρµονισµένη πρακτική» (100).

92. Η απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Gencor επιβεβαιώθηκε αργότερα από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Compagnie Maritime Belge, όπου το
∆ικαστήριο έδωσε περαιτέρω κατευθύνσεις όσον αφορά το
περιεχόµενο της έννοιας της συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης και τους όρους που πρέπει να πληρούνται πριν διαπιστωθεί η ύπαρξη µιας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, για να αποδειχθεί ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν δεσπόζουσα θέση, θα πρέπει
να εξεταστεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν από
κοινού συλλογική οντότητα έναντι των ανταγωνιστών τους,
των εµπορικών εταίρων τους και των καταναλωτών σε µία
δεδοµένη αγορά (101). Τούτο θα ισχύει εφόσον i) δεν υφίσταται αποτελεσµατικός ανταγωνισµός µεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων· και ii) οι επιχειρήσεις αυτές υιοθετούν οµοιόµορφη συµπεριφορά ή κοινή πολιτική στη σχετική
αγορά (102). Μόνο σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως
πρέπει να εξετάζεται εάν η συλλογική αυτή οντότητα κατέχει
πράγµατι δεσπόζουσα θέση (103). Ειδικότερα, πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο υφίστανται οικονοµικοί δεσµοί µεταξύ των
οικείων επιχειρήσεων οι οποίοι τους επιτρέπουν να ενεργούν
ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές τους, τους πελάτες τους
και τους καταναλωτές. Το ∆ικαστήριο αναγνώρισε ότι µία
συµφωνία, µία απόφαση ή µια εναρµονισµένη πρακτική
(που τυγχάνει ή όχι εξαιρέσεως κατά το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης) µπορεί αναµφισβήτητα, όταν τίθεται σε
εφαρµογή, να έχει ως συνέπεια ότι οι οικείες επιχειρήσεις
δεσµεύονται όσον αφορά τη συµπεριφορά τους σε ορισµένη
αγορά κατά τρόπο ώστε να εµφανίζονται στην αγορά αυτή
ως συλλογική οντότητα έναντι των ανταγωνιστών τους, των
εµπορικών εταίρων τους και των καταναλωτών (104).

93. Ωστόσο, το γεγονός και µόνο ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συνδέονται µέσω µιας συµφωνίας, απόφασης ενώσεως επιχειρήσεων ή εναρµονισµένης πρακτικής κατά την
έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν
αποτελεί αυτό καθεαυτό το αναγκαίο έρεισµα για µία τέτοια
διαπίστωση. Όπως επεσήµανε το ∆ικαστήριο «η διαπίστωση
ότι συντρέχει συλλογική δεσπόζουσα θέση [. . .] θα µπορούσε να προκύπτει από άλλες διασυνδέσεις που θα εξαρτώνταν από την οικονοµική εκτίµηση και, ιδίως, την εκτίµηση
της διαρθρώσεως της οικείας αγοράς» (105).

94. Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις Gencor και Compagnie
Maritime Belge, παρόλο που η ύπαρξη διαρθρωτικών
δεσµών µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διαπίστωση
ότι συντρέχει συλλογική δεσπόζουσα θέση, η διαπίστωση
αυτή µπορεί επίσης να γίνει σε σχέση µε µία ολιγοπωλιακή
ή άλλη αγορά µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, της οποίας η
διάρθρωση και µόνο, ειδικώτερα µπορεί να οδηγήσει σε συντονισµένα αποτελέσµατα στη σχετική αγορά (106).
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3.1.2.2. Η πρακτική λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής και το
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας-πλαίσιο
95. Σε σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν βάσει του κανονισµού
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή εξέτασε την
έννοια της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Επιδίωξε σ' αυτές
τις περιπτώσεις να βεβαιώσει κατά πόσον η διάρθρωση των εν
λόγω ολιγοπωλιακών αγορών θα µπορούσε να οδηγήσει σε
συντονισµένα αποτελέσµατα στις αγορές αυτές (107).
96. Κατά την εκ των προτέρων εκτίµηση της πιθανότητας ύπαρξης ή εµφάνισης αγοράς όπου υπάρχει ή η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε συλλογική δεσπόζουσα θέση, µε την
µορφή σιωπηλού συντονισµού θα πρέπει οι EPA να αναλύουν:
α) εάν τα χαρακτηριστικά της αγοράς την οδηγούν σε σιωπηρό συντονισµό και,
β) εάν η εν λόγω µορφή συντονισµού είναι διαρκής, δηλαδή
i) εάν οποιοδήποτε από τα µέλη του ολιγοπωλίου διαθέτει
τη δυνατότητα και κίνητρα να αποκλίνει από το συντονισµένο αποτέλεσµα, εξετάζοντας τη δυνατότητα και τα
κίνητρα όσων δεν αποκλίνουν να αντιδράσουν και ii)
εάν οι αγοραστές/δευτερογενείς ανταγωνιστές/δυνητικοί
νεοεισερχόµενοι διαθέτουν τη δυνατότητα και κίνητρα
να αµφισβητήσουν κάθε συντονισµένο αποτέλεσµα που
αντιβαίνει στον ανταγωνισµό (108).
97. Η ανάλυση αυτή διευκολύνεται λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα κριτήρια που συνοψίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της
οδηγία-πλαίσιο, που χρησιµοποιήθηκαν επίσης από την Επιτροπή για την εφαρµογή της έννοιας της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης βάσει του κανονισµού για τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων. Σύµφωνα µε το εν λόγω παράρτηµα, «δύο
ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται ως ευρισκόµενες σε
συλλογική δεσπόζουσα θέση, κατά την έννοια του άρθρου
14, εάν, ακόµη και αν δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι
δεσµοί µεταξύ τους, λειτουργούν σε µία αγορά, η δοµή της
οποίας θεωρείται ότι προσφέρεται για συντονισµένες ενέργειες (109). Με την επιφύλαξη της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου σχετικά µε την κοινή δεσπόζουσα θέση, εκτιµάται ότι
συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν η αγορά πληροί ορισµένα
κατάλληλα χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση της αγοράς, τη διαφάνεια και οιοδήποτε άλλο από
τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατωτέρω:
— ωριµότητα της αγοράς,
— στασιµότητα ή περιορισµένη ανάπτυξη από πλευράς
ζήτησης,
— µικρή ελαστικότητα ζήτησης,
— οµοιογένεια προϊόντος,
— παρόµοιας διάρθρωσης κόστους,
— παρεµφερή µερίδια αγοράς,
— έλλειψη τεχνολογικής καινοτοµίας, ώριµη τεχνολογία,
— απουσία πλεονάζοντος δυναµικού,
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— υψηλοί φραγµοί εισόδου,
— έλλειψη αντισταθµιστικής αγοραστικής ισχύος,
— έλλειψη δυνητικού ανταγωνισµού,
— διάφορα είδη άτυπων ή άλλων δεσµών µεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων,
— µηχανισµοί αντίποινων,
— έλλειψη ή περιορισµένες δυνατότητες ανταγωνισµού ως
προς τις τιµές».
98. Στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας-πλαίσιο δηλώνεται ρητά ότι ο
ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ότι τα κριτήρια δεν είναι σωρευτικά. Σκοπός του καταλόγου είναι ιδίως
να παρουσιαστεί το είδος των στοιχείων που θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν για να στηριχθούν οι ισχυρισµοί σχετικά
µε την ύπαρξη συλλογικής (ολιγοπωλιακής) δεσπόζουσας
θέσης µε τη µορφή σιωπηλού συντονισµού (110). Πράγµατι,
όπως προαναφέρθηκε προκύπτει ότι η ύπαρξη διαρθρωτικών
δεσµών µεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι όταν υφίστανται τέτοιου είδους
δεσµοί, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για να εξηγηθεί, σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα
κριτήρια, για ποιο λόγο σε µία δεδοµένη ολιγοπωλιακή
αγορά είναι πιθανό να προκύψουν συντονισµένα αποτελέσµατα. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων δεσµών, για να διαπιστωθεί κατά πόσον µια αγορά µπορεί να οδηγήσει σε συλλογική δεσπόζουσα θέση, µε τη µορφή σιωπηλού συντονισµού είναι απαραίτητο να εξεταστεί σειρά χαρακτηριστικών
της αγοράς. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά παρουσιάζονται
συχνά υπό τη µορφή του παραπάνω καταλόγου και είναι
απαραίτητο να εξεταστεί το σύνολό τους ώστε να πραγµατοποιηθεί συνολική εκτίµηση και όχι απλή µηχανιστική εφαρµογή ενός «καταλόγου ελέγχου». Ανάλογα µε τις εκάστοτε
περιστάσεις, το γεγονός ότι ενδέχεται να µην διαπιστώνεται
σαφώς η ύπαρξη κάποιου από τα διαρθρωτικά στοιχεία που
συνήθως σχετίζονται µε τη συλλογική δεσπόζούσα θέση, δεν
συνεπάγεται κατ' ανάγκη ότι πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο συντονισµένου αποτελέσµατος (111).
99. Σε µία ολιγοπωλιακή αγορά στην οποία πληρούνται, αν όχι
όλα, τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα κριτήρια, πρέπει να εξετασθεί εάν, ειδικώτερα, αυτό που πρέπει να αποδειχθεί είναι ότι οι φορείς της αγοράς έχουν ισχυρά κίνητρα
να επιδιώξουν ένα συντονισµό της κατάστασης της αγοράς
και να αποφύγουν την υιοθέτηση µιας ανταγωνιστικής συµπεριφοράς. Αυτό συµβαίνει όταν τα µακροπρόθεσµα οφέλη
µιας συµπεριφοράς που αντιβαίνει στον ανταγωνισµό αντισταθµίζουν κατά πολύ οποιαδήποτε βραχυπρόθεσµα πλεονεκτήµατα θα προέκυπταν από την υιοθέτηση µιας ανταγωνιστικής συµπεριφοράς.
100. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η απλή διαπίστωση πως µια
αγορά είναι συγκεντροποιηµένη δεν βεβαιώνει κατ'ανάγκη
το συµπέρασµα ότι η διάρθρωσή της µπορεί να οδηγήσει
σε συλλογική δεσπόζουσα θέση µε τη µορφή σιωπηλού συντονισµού (112).
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101. Τέλος, κατά την εφαρµογή της έννοιας της συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης, µε τη µορφή σιωπηλού συντονισµού
ως αποφασιστικότερα κριτήρια θα αναδειχθούν αυτά που
είναι καθοριστικής σηµασίας για συντονισµένα αποτελέσµατα
στη συγκεκριµένη εξεταζόµενη αγορά. Στην υπόθεση
COMP/M.2499 — Norske Skog/Parenco/Walsum, λόγου
χάρη, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ακόµη και
στην περίπτωση συγκεντροποίησης των αγορών χαρτιού εφηµερίδας και χαρτιού µηχανικού πολτού για περιοδικά, τα
προϊόντα ήταν οµογενή, η ζήτηση ήταν σε µεγάλο βαθµό
ανελαστική, η αγοραστική ισχύς ήταν περιορισµένη όπως
και οι φραγµοί εισόδου, ωστόσο η περιορισµένη σταθερότητα
των µεριδίων της αγοράς, η οι διαφορές στη διάρθρωση του
κόστους και ιδιαίτερα η έλλειψη διαφάνειας των επενδυτικών
αποφάσεων και η απουσία αξιόπιστου µηχανισµού αντιποίνων
καθιστούσαν απίθανη και µη διατηρήσιµη κάθε δυνατότητα
σιωπηρού συντονισµού µεταξύ των µελών του ολιγοπωλίου (113).
3.1.2.3. Συλλογική δεσπόζουσα θέση και ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών
102. Κατά την εφαρµογή της έννοιας της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, οι EPA µπορεί επίσης να λαµβάνουν υπόψη τις
αποφάσεις που εκδόθηκαν βάσει του κανονισµού για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών,
στις οποίες η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο οι κοινοποιηθείσες
πράξεις θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.
103. Στην υπόθεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτροπή εξέτασε
κατά πόσον η επιχείρηση που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση µε την Concert Alliance θα µπορούσε να καταλάβει
συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά παγκόσµιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (GTS). ∆εδοµένου ότι οι φορείς
εκµετάλλευσης στην εν λόγω αγορά ανταγωνίζονται βάσει
προσφορών, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται κατ'
ουσίαν κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας διαγωνισµού
µε βάση την ικανότητά τους να παρέχουν υψηλής ποιότητας
και τεχνολογίας υπηρεσίες επί παραγγελία, και όχι µε βάση
τις τιµές, η έρευνα της Επιτροπής εστιάστηκε στα κίνητρα
των συµµετεχόντων στην αγορά να συνεννοηθούν ως προς το
ποιος θα κερδίσει τον διαγωνισµό και πώς πράγµατι κατέληξαν οι διαγωνισµοί (114). Αφού εξετάστηκε σε βάθος η διάρθρωση της αγοράς (οµογενή προϊόντα, υψηλοί φραγµοί εισόδου, αντισταθµιστική ισχύς των πελατών κ.λπ.) η Επιτροπή
κατέληξε ότι δεν είναι σε θέση να αποδείξει την απουσία
ανταγωνιστικών περιορισµών από τους πραγµατικούς ανταγωνιστές — καίριο παράγοντα για τη διαπίστωση συνεννόησης
— και συνεπώς αποφάσισε να άρει τις αντιρρήσεις της σε
σχέση µε την εν λόγω αγορά (115).
104. Στην υπόθεση BT/Esat (116) ένα από τα θέµατα που εξέτασε η
Επιτροπή ήταν κατά πόσο οι όροι της αγοράς στην ιρλανδική
αγορά υπηρεσιών τηλεφωνικής πρόσβασης στο Internet θα
ήταν πρόσφοροι για τη δηµιουργία δυοπωλίου που θα περιελάµβανε τον εγκατεστηµένο φορέα εκµετάλλευσης, την Eircom, και την επιχείρηση που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν
υπήρχε τέτοιος κίνδυνος και τούτο για τους ακόλουθους
λόγους. Πρώτον, τα µερίδια αγοράς δεν ήταν σταθερά· δεύτερον, η ζήτηση διπλασιαζόταν κάθε έξι µήνες· τρίτον, τα
προϊόντα πρόσβασης στο Internet δεν θεωρήθηκαν οµογενή·
και τέλος, οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά της αγοράς (117).
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105. Στην υπόθεση Vodafone/Airtouch (118), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επιχείρηση που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση θα έλεγχε από κοινού δύο από τους τέσσερις φορείς
κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στη γερµανική αγορά
κινητής τηλεφωνίας (και συγκεκριµένα την D2 και την
E-Plus, ενώ οι άλλοι δύο είναι η T-Mobil και η VIAG
Interkom). Λαµβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος στην αγορά
υπόκειται σε αυστηρές ρυθµίσεις, µε την έννοια ότι οι άδειες
ήταν περιορισµένες λόγω των διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων,
και ότι οι όροι της αγοράς ήταν διαφανείς, δεν θα µπορούσε
να αποκλειστεί ότι οι παράγοντες αυτοί θα µπορούσαν να
οδηγήσουν στη δηµιουργία ενός δυοπωλίου συνοδευόµενου
από αποτελέσµατα συντονισµού (119).

106. Στην υπόθεση France Telecom/Orange η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, πριν από την είσοδο της Orange στην βελγική
αγορά κινητής τηλεφωνίας, οι δύο υφιστάµενοι φορείς, η
Proximus και η Mobistar, είχαν τη δυνατότητα να κατέχουν
συλλογική δεσπόζουσα θέση. Όπως σηµείωσε η Επιτροπή,
κατά τα τέσσερα έτη που προηγήθηκαν της εισόδου της
Orange, και οι δύο φορείς εφάρµοζαν σχεδόν παρόµοιες
και διαφανείς πολιτικές τιµολόγησης, και οι τιµές τους ακολουθούσαν ακριβώς τις ίδιες τάσεις (120). Στην ίδια απόφαση,
η Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισµούς τρίτων όσον αφορά
τον κίνδυνο συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους της
Vodafone και της France Telecom στην αγορά παροχής
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε διεθνώς
διακινούµενους συνδροµητές. Εκτός από τις σηµαντικές διαφορές σε επίπεδο µεριδίων αγοράς των δύο φορέων, η αγορά
θεωρήθηκε αναδυόµενη, χαρακτηριζόµενη από αυξανόµενη
ζήτηση και πολλούς τύπους διαφορετικών υπηρεσιών σε επίπεδο προσφοράς και τιµών (121).

4. ΕΠΙΒΟΛΗ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΡΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

107. Το τµήµα 3 των ανά χείρας κατευθυντήριων γραµµών πραγµατεύεται την ανάλυση των σχετικών αγορών, την οποία
πρέπει να διεξαγάγουν οι EPA βάσει του άρθρου 16 της
οδηγίας-πλαίσιο, ώστε να διαπιστωθεί εάν η αγορά είναι
επαρκώς ανταγωνιστική, δηλαδή εάν υπάρχουν στην εν
λόγω αγορά επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση.
Το παρόν τµήµα αποβλέπει στην παροχή κατευθύνσεων για
τις EPA σχετικά µε τη δράση που πρέπει να αναλάβουν στη
συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης, δηλαδή κατά περίπτωση
επιβολή, διατήρηση, τροποποίηση ή άρση ειδικών ρυθµιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως
διαθέτουσες ΣΙΑ, Στο παρόν τµήµα περιγράφονται επίσης
οι περιστάσεις κατά τις οποίες δύνανται, κατ' εξαίρεση, να
επιβληθούν σε επιχειρήσεις που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως
διαθέτουσες ΣΙΑ, παρόµοιες υποχρεώσεις µε αυτές που µπορούν να επιβληθούν σε φορείς εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ.

108. Οι ειδικές ρυθµιστικές υποχρεώσεις που δύνανται να επιβάλλονται σε επιχειρήσεις µε ΣΙΑ µπορούν να ισχύσουν τόσο σε
χονδρικές όσο και σε λιανικές αγορές. Κατ' αρχήν, οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αγορές χονδρικής καθορίζονται
στα άρθρα 9 έως 13 της οδηγίας για την πρόσβαση. Οι
υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αγορές λιανικής καθορίζονται στα άρθρα 17 έως 19 της οδηγίας για την καθολική
υπηρεσία.
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109. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία για την πρόσβαση είναι: διαφάνεια (άρθρο 9), αποφυγή διακρίσεων
(άρθρο 10), λογιστικός διαχωρισµός (άρθρο 11), υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου (άρθρο
12) και υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και κοστολόγησης
(άρθρο 13). Επιπλέον, το άρθρο 8 της οδηγίας για την
πρόσβαση προβλέπει ότι οι EPA δύνανται να επιβάλλουν
υποχρεώσεις και εκτός του εν λόγω καταλόγου. Προς
τούτο πρέπει να υποβάλουν αίτηµα προς την Επιτροπή, η
οποία θα αποφασίσει, αφού ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής
επικοινωνιών, εάν η ενδιαφερόµενη EPA επιτρέπεται να επιβάλει τις εν λόγω υποχρεώσεις.

110. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία είναι: ρυθµιστικοί έλεγχοι σε υπηρεσίες λιανικής (άρθρο 17), διάθεση ελάχιστης δέσµης µισθωµένων
γραµµών (άρθρο 18 και παράγραφος VII) και επιλογή και
προεπιλογή φορέων (άρθρο 19).

111. Βάσει του ρυθµιστικού πλαισίου, οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται µόνο σε επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως διαθέτουσες ΣΙΑ σε σχετική αγορά, εκτός ορισµένων περιπτώσεων
που απαριθµούνται στο τµήµα 4.3.

4.1. Επιβολή, διατήρηση, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων
σε φορείς εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ
112. Όπως εξηγήθηκε στο τµήµα 1, η έννοια του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού συνεπάγεται ότι στη σχετική αγορά δεν
υφίσταται επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση. Η διαπίστωση, µε
άλλα λόγια, ότι σχετική αγορά είναι αποτελεσµατική ανταγωνιστικά συνεπάγεται πράγµατι ότι στην εν λόγω αγορά δεν
υφίσταται ούτε µεµονωµένη ούτε από κοινού δεσπόζουσα
θέση. Απεναντίας, η διαπίστωση ότι σχετική αγορά δεν
είναι ανταγωνιστικά αποτελεσµατική σηµαίνει την ύπαρξη
µεµονωµένης ή από κοινού δεσπόζουσας θέσης στην αγορά
αυτή.

113. Εφόσον µία EPA διαπιστώσει ότι σε σχετική αγορά υφίσταται
αποτελεσµατικός ανταγωνισµός, δεν έχει τη δυνατότητα να
επιβάλει υποχρεώσεις σε κανέναν φορέα εκµετάλλευσης της
εν λόγω αγοράς βάσει του άρθρου 16. Εάν η EPA έχει
προηγουµένως επιβάλει ρυθµιστικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις στην εν λόγω αγορά, πρέπει να τις άρει και δεν δύναται
να επιβάλει νέες υποχρεώσεις στις εν λόγω επιχειρήσεις.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3, της οδηγίας
πλαίσιο εφόσον, η EPA προτείνει την άρση υφισταµένων
ρυθµιστικών υποχρεώσεων, πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως
τα µέρη που επηρεάζονται.

114. Εφόσον µία EPA διαπιστώσει ότι ο ανταγωνισµός στη σχετική
αγορά δεν είναι αποτελεσµατικός εξαιτίας της παρουσίας
επιχείρησης ή επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση,
πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας
πλαίσιο, να εντοπίσει την ή τις σχετικές επιχειρήσεις που
διαθέτουν ΣΙΑ και να επιβάλει κατάλληλες ρυθµιστικές υποχρεώσεις σε αυτές. Ωστόσο, ο απλός εντοπισµός µιας επιχεί-
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ρησης µε ΣΙΑ σε δεδοµένη αγορά, χωρίς επιβολή των ενδεδειγµένων ρυθµιστικών υποχρεώσεων, δεν συνάδει µε τις διατάξεις του νέου ρυθµιστικού πλαισίου και ιδιαίτερα µε το
άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας πλαίσιο. Οι EPA θα
πρέπει δηλαδή να επιβάλουν τουλάχιστον µία ρυθµιστική
υποχρέωση σε επιχείρηση που εντοπίζεται ως διαθέτουσα
ΣΙΑ. Εφόσον οι EPA διαπιστώσουν την ύπαρξη περισσότερων
της µιας επιχειρήσεων µε δεσπόζουσα θέση, δηλαδή την
ύπαρξη κοινής δεσπόζουσας θέσης, πρέπει να καθορίσουν
τις πλέον κατάλληλες υποχρεώσεις που πρέπει να επιβληθούν, µε βάση την αρχή της αναλογικότητας.

115. Εφόσον κάποια επιχείρηση υπόκεινταν προηγουµένως σε υποχρεώσεις βάσει του ρυθµιστικού πλαισίου του 1998, πρέπει
η EPA να κρίνει κατά πόσον παρόµοιες υποχρεώσεις συνεχίζουν να ενδείκνυνται βάσει του νέου ρυθµιστικού πλαισίου,
που βασίζεται σε νέα ανάλυση της αγοράς, η οποία έχει
διεξαχθεί σύµφωνα µε τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση διαθέτει ΣΙΑ σε σχετική
αγορά βάσει του νέου πλαισίου, συνεπάγεται ότι δύναται να
διατηρηθούν ρυθµιστικές υποχρεώσεις παρεµφερείς µε αυτές
που είχαν επιβληθεί υπό το ρυθµιστικό καθεστώς του 1998.
Εναλλακτικά, θα µπορούσαν οι υποχρεώσεις αυτές να τροποποιηθούν ή θα µπορούσαν επίσης να επιβληθούν νέες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νέο πλαίσιο, κατά την κρίση
της EPA.

116. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας δυνάµει διεθνών συνθηκών επιβάλλουν
την επιλογή ρυθµιστικής υποχρέωσης (βλέπε τµήµα 4.4) ή
εφόσον οι οδηγίες επιβάλλουν συγκεκριµένα επανορθωτικά
µέτρα, όπως στα άρθρα 18 και 19 της οδηγίας για την
καθολική υπηρεσία, οι EPA πρέπει να επιλέξουν µεταξύ
του φάσµατος ρυθµιστικών υποχρεώσεων που περιλαµβάνεται
στις οδηγίες για την αποκατάσταση συγκεκριµένου προβλήµατος σε αγορά που δεν κρίνεται αποτελεσµατικά ανταγωνιστική. Εφόσον οι EPA επιδιώκουν να επιβάλουν άλλες υποχρεώσεις πρόσβασης και διασύνδεσης από τις αναφερόµενες
στην οδηγία για την πρόσβαση, πρέπει να υποβάλουν αίτηµα
για έγκριση της προτεινόµενης πορείας δράσης τους από την
Επιτροπή. Προτού λάβει την απόφασή της πρέπει η Επιτροπή
να ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής επικοινωνιών.

117. Βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα του
άρθρου 8 της οδηγίας-πλαίσιο, απαιτείται από τις EPA να
εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα που επιβάλλουν σε φορείς εκµετάλλευσης µε ΣΙΑ δυνάµει του άρθρου 16 της οδηγίας-πλαίσιο είναι αιτιολογηµένα σε σχέση µε τους στόχους του
άρθρου 8 και αναλογικά προς την επίτευξη των εν λόγω
στόχων. Κατά συνέπεια, κάθε υποχρέωση που επιβάλλουν οι
EPA πρέπει να είναι αναλογική µε το προς αποκατάσταση
πρόβληµα. Στο άρθρο 7 της οδηγίας-πλαίσιο απαιτείται από
τις EPA να εκθέτουν το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται κάθε
προτεινόµενο µέτρο εφόσον το ανακοινώνουν σε άλλες EPA
και στην Επιτροπή. Εποµένως, εκτός από την ανάλυση της
αγοράς που υποστηρίζει τη διαπίστωση ΣΙΑ, πρέπει οι EPA
να συµπεριλαµβάνουν στις αποφάσεις τους αιτιολόγηση του
προτεινόµενου µέτρου σε σχέση µε τους στόχους του
άρθρου 8, καθώς επίσης και επεξήγηση όπου θα αιτιολογείται ο αναλογικός χαρακτήρας της απόφασής τους.
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118. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας θα αποτελέσει
βασικό κριτήριο που θα χρησιµοποιείται από την Επιτροπή
για την αξιολόγηση των µέτρων που προτείνονται από τις
EPA βάσει της διαδικασίας του άρθρου 7 της οδηγίας-πλαίσιο. Η αρχή της αναλογικότητας είναι εµπεδωµένη στην κοινοτική νοµοθεσία. Κατ'ουσίαν, µε την αρχή της αναλογικότητας απαιτείται τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη δεδοµένου στόχου να µην υπερβαίνουν τα ενδεδειγµένα και απαραίτητα για την επίτευξή του. Για να διαπιστωθεί
ότι το προτεινόµενο µέτρο είναι συµβατό µε την αρχή της
αναλογικότητας, πρέπει η δράση που θα αναληφθεί να επιδιώκει θεµιτό στόχο, ενώ τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν
για την επίτευξη του στόχου πρέπει να είναι απαραίτητα και
τα ελάχιστα επαχθή, δηλαδή τα ελάχιστα απαραίτητα για την
επίτευξη του στόχου.

119. Ωστόσο, ιδίως στα πρώιµα στάδια της υλοποίησης του νέου
πλαισίου, η Επιτροπή δεν αναµένει ότι οι EPA θα άρουν
υφιστάµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις φορέων εκµετάλλευσης
µε ΣΙΑ που έχουν προβλεφθεί µε την αντιµετώπιση θεµιτών
ρυθµιστικών αναγκών που διατηρούν τη σηµασία τους, χωρίς
να παρουσιάσουν σαφείς αποδείξεις ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις έχουν επιτύχει τον σκοπό τους και ότι είναι συνεπώς
περιττές, δεδοµένου ότι θεωρείται αποτελεσµατικός ο ανταγωνισµός στη σχετική αγορά. Στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο
προβλέπονται διάφορα επανορθωτικά µέτρα για την αντιµετώπιση διαφορετικών διαπιστωµένων προβληµάτων και τα
επανορθωτικά µέτρα θα πρέπει να ταιριάζουν στα εν λόγω
προσδιορισµένα προβλήµατα.

120. Η Επιτροπή, εφόσον ζητείται η γνώµη της όπως προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3, της οδηγίας-πλαίσιο, θα ελέγχει
επίσης ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από τις EPA είναι
σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο στο σύνολό του, και
θα αξιολογεί τις επιπτώσεις των εν λόγω µέτρων στην ενιαία
αγορά.

121. Η Επιτροπή θα βοηθά τις EPA ώστε να εξασφαλίζεται ότι
κατά την επιλογή επανορθωτικών µέτρων ακολουθούν κατά
το δυνατόν συνεκτική προσέγγιση, εφόσον υφίστανται παρεµφερείς καταστάσεις σε διάφορα κράτη µέλη. Επίσης, όπως
σηµειώνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, της οδηγίας-πλαίσιο, οι EPA επιδιώκουν συµφωνία στον τύπο των πλέον
ενδεδειγµένων επανορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπιση
συγκεκριµένων καταστάσεων στην αγορά.

4.2. ∆ιακρατικές αγορές: από κοινού ανάλυση της αγοράς εκ
µέρους των EPA
122. Το άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας-πλαίσιο παρέχει
στην Επιτροπή την δυνατότητα να εκδίδει απόφαση για τον
καθορισµό διακρατικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών,
που καλύπτουν το σύνολο της Κοινότητας ή σηµαντικό
µέρος της. Βάσει των όρων του άρθρου 16 παράγραφος 5,
της οδηγίας-πλαίσιο, οι ενδιαφερόµενες EPA πρέπει από κοινού να πραγµατοποιήσουν ανάλυση της αγοράς και να αποφασίσουν για την τυχόν επιβολή υποχρεώσεων. Κατάλληλο
βήµα για την εν λόγω από κοινού ανάλυση αναµένεται ότι θα
αποτελέσει στην πράξη η οµάδα ευρωπαϊκών ρυθµιστικών
αρχών.
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123. Η από κοινού ανάλυση εκ µέρους των EPA αναµένεται ότι εν
γένει θα ακολουθήσει παρεµφερείς διαδικασίες (π.χ. όσον
αφορά δηµόσια διαβούλευση) µε αυτές που απαιτούνται
όταν µεµονωµένη εθνική ρυθµιστική αρχή διεξάγει ανάλυση
της αγοράς. Θεωρείται αναγκαία η διατύπωση λεπτοµερών
ρυθµίσεων για συλλογική ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

4.3. Επιβολή συγκεκριµένων ρυθµιστικών υποχρεώσεων σε
φορείς εκµετάλλευσης χωρίς ΣΙΑ
124. Στα προηγούµενα µέρη του παρόντος τµήµατος παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες βάσει των οποίων µπορούν να επιβληθούν σε επιχειρήσεις µε ΣΙΑ συγκεκριµένες υποχρεώσεις,
βάσει των άρθρων 7 και 8 της οδηγίας για την πρόσβαση
και των άρθρων 16 έως 19 της οδηγίας για τη καθολική
υπηρεσία. Παρεµφερείς υποχρεώσεις δύνανται κατ' εξαίρεση
να επιβληθούν σε φορείς εκµετάλλευσης, εκτός όσων έχουν
προσδιοριστεί ως διαθέτοντες ΣΙΑ, στις ακόλουθες περιπτώσεις που απαριθµούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, της
οδηγίας για την πρόσβαση:
— υποχρεώσεις που µεταξύ άλλων καλύπτουν την πρόσβαση
σε συστήµατα πρόσβασης υπό όρους, υποχρεώσεις διασύνδεσης για την εξασφάλιση διατερµατικής διαλειτουργικότητας, καθώς και πρόσβαση σε διεπαφές προγράµµατος εφαρµογής και ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραµµάτων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας σε συγκεκριµένες υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοεκποµπών (άρθρα 5 παράγραφος 1, και παράγραφος 2
καθώς και άρθρο 6 της οδηγίας για την πρόσβαση),
— υποχρεώσεις ότι οι EPA δύνανται να επιβάλουν συντοπισµό (συνεγκατάσταση) εφόσον οι κανόνες που αναφέρονται στην περιβαλλοντική προστασία, την υγεία, την
ασφάλεια ή την πολεοδοµία και χωροταξία στερούν
άλλες επιχειρήσεις από βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις
στον συντοπισµό (άρθρο 12 της οδηγίας-πλαίσιο),
— υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισµού για επιχειρήσεις
που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
οι οποίες έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα σε
άλλους τοµείς (άρθρο 13 της οδηγίας-πλαίσιο),
— υποχρεώσεις που αναφέρονται σε δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει επιχείρηση κατά τη διαδικασία διαγωνισµού ή
συγκριτικής επιλογής για το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνότητας (όρος Β7 του παραρτήµατος της οδηγίας για
την αδειοδότηση, ο οποίος εφαρµόζεται µέσω του
άρθρου 6 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας),
— υποχρεώσεις χειρισµού κλήσεων σε συνδροµητές µε
χρήση ειδικών όρων αριθµοδότησης και υποχρεώσεις
απαραίτητες για την υλοποίηση της φορητότητας αριθµού (άρθρα 27, 28 και 30 της οδηγίας για την καθολική
υπηρεσία),
— υποχρεώσεις βάσει των συναφών διατάξεων της οδηγίας
για την προστασία των δεδοµένων και
— υποχρεώσεις που θα επιβληθούν σε φορείς εκµετάλλευσης χωρίς ΣΙΑ προς συµµόρφωση µε τις διεθνείς δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα.
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4.4. Σχέση µε τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ
125. Η ΕΚ έχει αναλάβει δεσµεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσον
αφορά επιχειρήσεις που είναι «σηµαντικοί προµηθευτές» βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (122). Οι επιχειρήσεις να
υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις
δεσµεύσεις της ΕΚ και των κρατών µελών της έναντι του
ΠΟΕ όσον αφορά βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Οι
διατάξεις του νέου ρυθµιστικού πλασίου, ιδιαίτερα σε σχέση
µε την πρόσβαση και τη διασύνδεση, εξασφαλίζουν ότι οι
EPA εξακολουθούν να επιβάλλουν τις σχετικές υποχρεώσεις
σε επιχειρήσεις που είναι σηµαντικοί προµηθευτές σύµφωνα
µε τις δεσµεύσεις της ΕΚ και των κρατών µελών της στο
πλαίσιο του ΠΟΕ.
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131. Για να διεξαγάγουν την ανάλυση της αγοράς, οι EPA πρέπει
καταρχήν να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες που θεωρούν
απαραίτητες για την εκτίµηση της ισχύος σε συγκεκριµένη
αγορά. Στο βαθµό που οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να
προέρχονται απευθείας από τις επιχειρήσεις, στο άρθρο 11
της οδηγίας για την αδειοδότηση προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες βάσει των όρων της γενικής άδειάς
τους να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι EPA
να διεξαγάγουν ανάλυση αγοράς υπό την έννοια του άρθρου
16 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαίσιο. Η εν λόγω απαίτηση
ενισχύεται µε τη γενικότερη υποχρέωση του άρθρου 5 παράγραφος 1, της οδηγίας-πλαίσιο που προβλέπει ότι τα κράτη
µέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι EPA να διασφαλίζουν τη
συµµόρφωσή τους µε την κοινοτική νοµοθεσία.

5. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

5.1. Επισκόπηση
126. Το παρόν τµήµα των κατευθυντηρίων γραµµών καλύπτει τις
διαδικασίες σε σχέση µε τις εξουσίες των EPA να λαµβάνουν
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης της αγοράς.
127. Το ρυθµιστικό πλαίσιο περιλαµβάνει διατάξεις που παρέχουν
στις EPA τη δυνατότητα να απαιτούν από τις επιχειρήσεις
παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων
των εµπιστευτικών πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για
τις EPA προκειµένου να εκτιµήσουν την κατάσταση του
ανταγωνισµού και να επιβάλουν κατάλληλες εκ των προτέρων
υποχρεώσεις εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη συµµόρφωση µε την οδηγία-πλαίσιο και τις ειδικές οδηγίες.
128. Το παρόν τµήµα των κατευθυντηρίων γραµµών περιλαµβάνει
επίσης οδηγίες αναφορικά µε µέτρα για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ EPA και ΕΑΑ σε εθνικό
επίπεδο, και σε κοινοτικό επίπεδο, µεταξύ των EPA καθώς
και µεταξύ των EPA και της Επιτροπής. Το τµήµα αυτό
πραγµατεύεται ιδιαίτερα την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των παραπάνω αρχών.
129. Πολλές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξελίσσονται µε
ταχύ ρυθµό και η διάρθρωσή τους µεταβάλλεται ταχύτατα.
Οι EPA θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού, η δηµόσια διαβούλευση και ο προσδιορισµός των φορέων που διαθέτουν
σηµαντική ισχύ στην αγορά θα ολοκληρώνονται εντός ενός
εύλογου χρονικού διαστήµατος. Κάθε περιττή καθυστέρηση
στη λήψη αποφάσεων µπορεί να έχει επιζήµια αποτελέσµατα
στα επενδυτικά κίνητρα επιχειρήσεων στη σχετική αγορά,
εποµένως και στα συµφέροντα των καταναλωτών.
5.2. Ανάλυση της αγοράς και αρµοδιότητες σε έρευνας
130. Βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 1, της οδηγίας-πλαίσιο,
οι EPA πρέπει να διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών
που προσδιορίζονται στη σύσταση και σε κάθε απόφαση το
ταχύτερο δυνατό µετά την έκδοση ή την επακόλουθη ενηµέρωσή τους. Τα συµπεράσµατα της ανάλυσης καθεµιάς από
τις σχετικές αγορές, από κοινού µε την προτεινόµενη ανάληψη ρυθµιστικής δράσης, πρέπει να δηµοσιεύονται και πρέπει να διεξάγεται δηµόσια διαβούλευση, όπως περιγράφεται
στο τµήµα 6.

132. Εφόσον οι EPA ζητούν πληροφορίες από επιχείρηση, θα
πρέπει να αιτιολογούν το αίτηµα και να αναφέρουν το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου πρέπει να παρασχεθούν οι
πληροφορίες. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος
4, της οδηγίας για την αδειοδότηση, οι EPA δύναται να
εξουσιοδοτηθούν για την επιβολή οικονοµικών ποινών σε
επιχειρήσεις εξαιτίας µη παροχής πληροφοριών.
133. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4, της οδηγίας-πλαίσιο, πρέπει οι EPA να δηµοσιεύουν όλες τις πληροφορίες
που συµβάλουν στην εξασφάλιση ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, ενεργώντας σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες, µε
την επιφύλαξη κοινοτικών και εθνικών κανόνων σχετικά µε
την τήρηση του εµπορικού απορρήτου.
134. Ωστόσο, όσον αφορά πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα,
οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαίσιο προβλέπουν ότι οι EPA εξασφαλίζουν τον εµπιστευτικό
χαρακτήρα των εν λόγω πληροφοριών σύµφωνα µε κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες περί επιχειρηµατικού απορρήτου.
Η εν λόγω υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ισχύει εξίσου
και για πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί εµπιστευτικώς
από άλλη δηµόσια αρχή.
5.3. ∆ιαδικασίες συνεργασίας
Μεταξύ των EPA και των ΕΑΑ
135. Με το άρθρο 16 παράγραφος 1, της οδηγίας-πλαίσιο απαιτείται από τις EPA να εµπλέκονται καταλλήλως στη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς. Τα κράτη µέλη καλούνται να
θεσπίσουν τις αναγκαίες διαδικασίες που να εξασφαλίζουν
την αποτελεσµατική ανάλυση της αγοράς βάσει του άρθρου
16 της οδηγίας-πλαίσιο. ∆εδοµένου ότι οι EPA διεξάγουν
την ανάλυση της αγοράς σύµφωνα µε τις µεθόδους δικαίου
περί ανταγωνισµού, οι απόψεις των ΕΑΑ σχετικά µε την
αξιολόγηση του ανταγωνισµού έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Η
συνεργασία µεταξύ EPA και ΕΑΑ είναι ουσιαστικής σηµασίας,
νοµικά υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της σχετικής ανάλυσης
παραµένουν, ωστόσο, οι EPA. Εφόσον βάσει της εθνικής
νοµοθεσίας, τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο
16 της οδηγίας-πλαίσιο διεκπεραιώνονται από δυο ή περισσότερους ρυθµιστικούς φορείς, τα κράτη µέλη πρέπει να
µεριµνούν για το σαφή διαχωρισµό των καθηκόντων και να
ορίζουν διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας µεταξύ
των φορέων αυτών ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική ανάλυση των σχετικών αγορών.
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136. Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 5, της οδηγίας-πλαίσιο, οι
EPA και οι ΕΑΑ ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου, ενώ η
αποδέκτρια αρχή πρέπει να εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο τήρησης του απορρήτου µε τη διαβιβάζουσα αρχή. Οι ΕΑΑ θα
πρέπει συνεπώς να παρέχουν στις EPA το σύνολο των σχετικών πληροφοριών που έχουν ληφθεί χρησιµοποιώντας τις
εξουσίες έρευνας και επιβολής που διαθέτουν οι πρώτες,
συµπεριλαµβανοµένων των απόρρητων πληροφοριών.

137. Οι πληροφορίες που µία ΕΑΑ θεωρεί απόρρητες, σύµφωνα µε
τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες περί επιχειρηµατικού
απορρήτου, θα πρέπει να ανταλλάσσονται µε EPA µόνον
εφόσον η εν λόγω ανταλλαγή είναι απαραίτητη για την εφαρµογή των διατάξεων του ρυθµιστικού πλαισίου. Οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες θα πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι
συναφές και αναλογικό προς τους σκοπούς της εν λόγω
ανταλλαγής.

Μεταξύ της Επιτροπής και των EPA
138. Zωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατική και αποδοτική
λειτουργία του ρυθµιστικού πλαισίου είναι το υψηλό επίπεδο
συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των EPA. Ιδιαίτερα
σηµαντική είναι ή επίτευξη αποτελεσµατικής άτυπης συνεργασίας. Η οµάδα των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών θα έχει
µεγάλη σηµασία στην παροχή ρυθµιστικού πλαισίου για την
εν λόγω συνεργασία, στο πλαίσιο των επικουρικών και συµβουλευτικών της καθηκόντων προς την Επιτροπή. Αναµένεται
ότι η συνεργασία θα είναι προς αµοιβαίο όφελος, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα µεθοδολογικών αποκλίσεων µεταξύ
διαφόρων EPA, ιδίως αποκλινόντων επανορθωτικών µέτρων
για την αντιµετώπιση του ίδιου προβλήµατος (123).

139. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαίσιο,
οι EPA οφείλουν να παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής
της βάσει της συνθήκης. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι πληροφορίες σχετικά µε το κανονιστικό πλαίσιο (που χρησιµοποιείται για την εξακρίβωση του συµβιβάσιµου των ενεργειών
των EPA µε τη νοµοθεσία) αλλά και οι πληροφορίες που
ενδέχεται να είναι απαραίτητες στην Επιτροπή για να εξετάσει
τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

140. Οι EPA πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, εφόσον υποβάλλουν
προς την Επιτροπή πληροφορίες για την παροχή των οποίων
έχουν απευθυνθεί σε επιχειρήσεις, ενηµερώνουν τις εν λόγω
επιχειρήσεις ότι οι πληροφορίες τους έχουν υποβληθεί στην
Επιτροπή.

141. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να διαθέτει τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλη EPA, εκτός εάν η αρχική EPA έχει υποβάλει
σχετικά ρητή και αιτιολογηµένη αντίρρηση. Μολονότι δεν
υφίσταται νοµική υποχρέωση, η Επιτροπή θα ενηµερώνει
κατά κανόνα την επιχείρηση που αρχικά διέθεσε της πληροφορίες ότι έχουν διαβιβαστεί σε άλλη EPA.
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Μεταξύ των EPA
142. Η επεξεργασία από τις EPA κοινής ρυθµιστικής προσέγγισης
στα κράτη µέλη είναι υψίστης σηµασίας, δεδοµένου ότι θα
συµβάλει στην ανάπτυξη γνήσια ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Για τον σκοπό αυτό, βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαίσιο, απαιτείται από τις EPA
να συνεργάζονται µεταξύ τους και µε την Επιτροπή µε διαφανή τρόπο για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής, σε
όλα τα κράτη µέλη, του νέου ρυθµιστικού πλαισίου. Η
οµάδα των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών αναµένεται ότι
θα λειτουργήσει ως σηµαντικό φόρουµ για την εν λόγω
συνεργασία.

143. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαίσιο προβλέπεται επίσης ότι οι EPA θα ανταλλάσσουν απευθείας πληροφορίες µεταξύ τους, εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένο αίτηµα.
Τούτο θα είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε περιπτώσεις που πρέπει
να αναλυθεί µια διακρατική αγορά, θα απαιτηθεί όµως και
στο πλαίσιο της συνεργασίας της οµάδας των ευρωπαϊκών
ρυθµιστικών αρχών. Καθ' όλες τις ανταλλαγές πληροφοριών
απαιτείται από τις EPA να τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών των οποίων γίνονται αποδέκτες.

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ EPA

6.1. Μηχανισµός δηµόσιας διαβούλευσης
144. Εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις που εξηγούνται παρακάτω, µια EPA που προτίθεται να λάβει µέτρο, το οποίο θα
έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά, θα πρέπει να
παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο µέτρου. Για το σκοπό αυτό πρέπει η EPA να
διοργανώσει δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε το προτεινόµενο από αυτήν µέτρο. Εφόσον το σχέδιο µέτρου αφορά
απόφαση που αναφέρεται σε καθορισµό ή µη καθορισµό
ΣΙΑ, θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

— ο χρησιµοποιούµενος ορισµός αγοράς και οι λόγοι του,
µε εξαίρεση πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία περί επαγγελµατικού απορρήτου,

— τεκµήρια σχετικά µε τη διαπίστωση της κυρίαρχης θέσης,
εξαιρουµένων πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα
σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία περί
επιχειρηµατικού απορρήτου, µαζί µε τον προσδιορισµό
ενδεχόµενων επιχειρήσεων που προτείνεται να οριστούν
ως διαθέτουσες ΣΙΑ,

— λεπτοµερή στοιχεία για τις κλαδικές υποχρεώσεις που η
EPA προτείνει να επιβληθούν, διατηρηθούν, τροποποιηθούν ή αρθούν στις παραπάνω αναφερόµενες επιχειρήσεις, µαζί µε αξιολόγηση της αναλογικότητας του εν
λόγω προτεινόµενου µέτρου.
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145. Η περίοδος διαβούλευσης θα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια.
Ωστόσο, οι αποφάσεις των EPA δεν πρέπει να καθυστερούν
υπερβολικά δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να παρεµποδίζει την
ανάπτυξη της αγοράς. Για αποφάσεις που αναφέρονται στην
ύπαρξη και καθορισµό επιχειρήσεων µε ΣΙΑ, η Επιτροπή
θεωρεί ως εύλογο χρονικό διάστηµα για τη δηµόσια διαβούλευση περίοδο δύο µηνών. Εφόσον υπάρξει ανάγκη, θα µπορούσε σε ορισµένες περιπτώσεις να απαιτηθεί µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα. Αντίθετα, εφόσον βάσει αποτελεσµάτων
προηγούµενης διαβούλευσης, προταθεί σχέδιο απόφασης
περί ΣΙΑ, µπορεί η διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης
για τις εν λόγω αποφάσεις να είναι βραχύτερη του διµήνου.
6.2. Μηχανισµοί για την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
146. Επιπλέον, κάποια EPA σκοπεύει να λάβει ένα µέτρο το οποίο
εµπίπτει στο πεδίο του ορισµού της αγοράς ή των διαδικασιών ανάλυσης βάσει των άρθρων 15 και 16 της οδηγίας
πλαίσιο, ή εφόσον οι EPA εφαρµόζουν ορισµένα άλλα ειδικά
άρθρα του ρυθµιστικού πλαισίου (124) και εφόσον τα µέτρα
έχουν αντίκτυπο στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών,
πρέπει η EPA να τα ανακοινώνει µαζί µε την αιτιολόγησή
τους, στις EPA σε άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3, της οδηγίας-πλαίσιο. Τούτο πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα µε την έναρξη της
δηµόσιας διαβούλευσης. Η EPA πρέπει στη συνέχεια να παρέχει στις άλλες EPA και στην Επιτροπή τη δυνατότητα σχολιασµού των µέτρων που έχει προτείνει, πριν από τη λήψη
τελικής απόφασης. Στις λοιπές EPA και στην Επιτροπή πρέπει
να διατίθεται ο ίδιος χρόνος σχολιασµού µε αυτόν που έχει
ορίσει η EPA για την εθνική δηµόσια διαβούλευση, εκτός εάν
το εν λόγω καθορισµένο χρονικό διάστηµα είναι βραχύτερο
από την ελάχιστη χρονική περίοδο του ενός µηνός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Η Επιτροπή δύναται σε
αιτιολογηµένες περιστάσεις να αποφασίζει τη δηµοσίευση των
σχολίων της.
147. Όσον αφορά τα µέτρα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το
εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, αυτά θα πρέπει να ερµηνευθούν ως τα µέτρα που ενδέχεται να επηρεάσουν, άµεσα ή
έµµεσα, πραγµατικά ή δυνητικά, τη µορφή του εµπορίου
µεταξύ των κρατών µελών κατά τρόπο που θα µπορούσε
να δηµιουργήσει φραγµό στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (125).
Κατά συνέπεια, η έννοια του αντίκτυπου στο εµπόριο µεταξύ
κρατών µελών µπορεί να αφορά ευρύ φάσµα µέτρων.
148. Οι EPA πρέπει να δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης, εκτός από την περίπτωση πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την κοινοτική και
εθνική νοµοθεσία περί επιχειρηµατικού απορρήτου.
149. Εξαιρουµένων δύο ειδικών περιπτώσεων, οι οποίες επεξηγούνται στην ακόλουθη παράγραφο, οι ενδιαφερόµενες EPA
δύναται να υιοθετήσουν το τελικό µέτρο αφού ληφθούν
υπόψη οι απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της
υποχρεωτικής διαβούλευσης. Το τελικό µέτρο πρέπει στη
συνέχεια να ανακοινωθεί αµελλητί στην Επιτροπή.
6.3. Εξουσία της Επιτροπής να απαιτεί την άρση σχεδίων
µέτρων των EPA
150. Βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 4 της οδηγίας
πλαίσιο, υφίστανται δύο ειδικές περιστάσεις στις οποίες η

C 165/25

Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από EPA να
άρει σχέδιο µέτρου που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 7, παράγραφος 3:
— το σχέδιο µέτρου αφορά τον καθορισµό σχετικής αγοράς,
η οποία διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη σύσταση,
ή
— το σχέδιο µέτρου αφορά απόφαση σχετικά µε το αν µια
επιχείρηση διαθέτει ή όχι ΣΙΑ, είτε µόνη της ή από κοινού µε άλλες.
151. Όσον αφορά τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, εφόσον η Επιτροπή έχει επισηµάνει στην EPA κατά την πορεία της διαδικασίας διαβούλευσης ότι θεωρεί ότι το σχέδιο µέτρου θα
δηµιουργούσε φραγµό στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ή εφόσον η Επιτροπή έχει σηµαντικές αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα του σχεδίου µέτρου µε την κοινοτική νοµοθεσία,
πρέπει η θέσπιση του µέτρου να καθυστερήσει για δύο επιπλέον µήνες το πολύ.
152. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω δίµηνης περιόδου, αφού συµβουλευθεί την επιτροπή επικοινωνιών σύµφωνα µε τη σχετική
συµβουλευτική διαδικασία (126), η Επιτροπή δύναται να λάβει
απόφαση απαιτώντας από την EPA να άρει το σχέδιο µέτρου.
Η απόφαση της Επιτροπής θα συνοδεύεται από λεπτοµερή
και αντικειµενική ανάλυση των λόγων για τους οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο µέτρου δεν θα πρέπει να θεσπιστεί, µαζί µε
συγκεκριµένες προτάσεις για τροποποίηση του σχεδίου
µέτρου. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση εντός της
εν λόγω προθεσµίας, το σχέδιο µέτρου µπορεί να θεσπιστεί
από την EPA.

6.4. Επείγουσες περιπτώσεις
153. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δύνανται οι EPA να ενεργήσουν
κατεπειγόντως µε σκοπό τη διασφάλιση του ανταγωνισµού
και την προστασία των συµφερόντων των χρηστών. Συνεπώς,
µία EPA δύναται κατ' εξαίρεση να εκδώσει αποφάσεις και να
επιβάλει ειδικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που έχουν προσδιοριστεί χωρίς προηγούµενη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, τις EPA άλλων κρατών µελών ή την Επιτροπή.
Στις περιπτώσεις που µία EPA έχει λάβει τέτοια επείγοντα
µέτρα, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να κοινοποιήσει τα
µέτρα αυτά, πλήρως αιτιολογηµένα, στην Επιτροπή και στις
άλλες EPA. Η Επιτροπή εξακριβώνει το συµβιβάσιµο των
µέτρων αυτών µε τη κοινοτική νοµοθεσία και ειδικότερα
εξετάζει κατά πόσο είναι αναλογικά σε σχέση µε τους στόχους πολιτικής του άρθρου 8 της οδηγίας-πλαίσιο.
154. Εάν η EPA επιθυµεί να µονιµοποιήσει τα προσωρινά µέτρα, ή
να επεκτείνει το χρονικό διάστηµα ισχύος τους, πρέπει να
ακολουθήσει την κανονική διαδικασία διαβούλευσης που
καθορίζεται παραπάνω. Είναι δύσκολο να προβλεφθούν περιστάσεις που θα αιτιολογούσαν την ανάληψη επείγουσας δράσης για τον καθορισµό αγοράς ή φορέα εκµετάλλευσης µε
ΣΙΑ, δεδοµένου ότι ο χαρακτήρας των µέτρων αυτών δεν
επιτρέπει άµεση εφαρµογή τους. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή
δεν αναµένει ότι οι EPA θα χρησιµοποιήσουν τις έκτακτες
διαδικασίες σε ανάλογες περιπτώσεις.

C 165/26

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6.5. Έκδοση της τελικής απόφασης
155. Μόλις η απόφαση της EPA οριστικοποιηθεί, η EPA κοινοποιεί στην Επιτροπή τα ονόµατα των επιχειρήσεων που έκρινε
ότι διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά και τις υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν σε αυτές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του άρθρου 36 παράγραφος 2 της οδηγίας για την καθολική
υπηρεσία και των άρθρων 15 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 2 της οδηγίας για την πρόσβαση. Εν συνεχεία, η
Επιτροπή µεριµνά έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να καταστούν διαθέσιµες και σε µορφή που επιτρέπει την άµεση
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πρόσβαση σε αυτές, και διαβιβάζει τις πληροφορίες στην
επιτροπή επικοινωνιών, κατά περίπτωση.
156. Οµοίως, οι EPA δηµοσιεύουν τα ονόµατα των επιχειρήσεων
που έκριναν ότι διαθέτουν σηµαντική ισχύ στην αγορά και τις
υποχρεώσεις που έχουν επιβάλει σε αυτές. Πρέπει να µεριµνήσουν έτσι ώστε να διατίθενται δηµοσίως ενηµερωµένες
πληροφορίες κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εύκολη
πρόσβαση όλων των ενδιαφεροµένων µερών στις πληροφορίες
αυτές.

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
(2) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
(3) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
(4) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.
(5) Προς έγκριση.
(6) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.
(7) Πλην των περιπτώσεων στις οποίες το νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων επιτρέπει ρητά την επιβολή υποχρεώσεων ανεξάρτητα από την κατάσταση του
ανταγωνισµού στην αγορά.
(8) Βλέπε άρθρο 14 της οδηγίας-πλαίσιο.
(9) Επιπλέον, οι διακρατικές αγορές των οποίων τα χαρακτηριστικά δικαιολογούν ειδική τοµεακή ρύθµιση πρέπει να προσδιορίζονται από την Επιτροπή σε
απόφαση για τις διακρατικές αγορές.
(10) Αιτιολογική σκέψη 27 της οδηγίας-πλαίσιο.
(11) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1) (εφεξής, ο «κανονισµός για
τον έλεγχο των συγκεντρώσεων»).
(12) Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ C 233 της 6.9.1991, σ. 2).
(13) Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5).
(14) Ανακοίνωση για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού σε συµφωνίες πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ C 265 της 22.8.1998, σ. 2).
(15) Η αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ EPA και ΕΑΑ αναµένεται να αποτρέψει την αλληλοεπικάλυψη διαδικασιών για ίδια προβλήµατα σε σχετικές αγορές.
(16) Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ C 233 της 6.9.1991, σ. 2).
(17) Άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαίσιο.
(18) Υπόθεση C-209/98, Entreprenørforeningens Affalds, συλλογή 2000, σ. I-3743, παράγραφος 57, και υπόθεση C-242/95 GT-Link συλλογή 1997,
σ. I-4449, παράγραφος 36. Σηµειώνεται ότι ο ορισµός της αγοράς δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά εντάσσεται σε µία διαδικασία, που είναι η αξιολόγηση
της ισχύος την οποία διαθέτει κάποια επιχείρηση στην αγορά.
(19) Βλέπε οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997, για τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών
προκειµένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα, µε εφαρµογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) (ΕΕ L 199 της
26.7.1997, σ. 32) (οδηγία διασύνδεσης)· οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς στον
τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της εφαρµογής της παροχής ανοικτού δικτύου (ΕΕ L 192 της 24.7.1990, σ. 1) (η οδηγία-πλαίσιο ONP)·
οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις µισθωµένες γραµµές (ΕΕ L 165
της 19.6.1992, σ. 27) (η οδηγία περί µισθωµένων γραµµών)· οδηγία 95/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου
1995, σχετικά µε την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) στη φωνητική τηλεφωνία (ΕΕ L 321 της 30.12.1995, σ. 6) την οποία
αντικατέστησε η οδηγία 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 1998, για την εφαρµογή της παροχής
ανοικτού δικτύου (ONP) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (ΕΕ L 101 της
1.4.1998, σ. 24) (η οδηγία ONP στην φωνητική τηλεφωνία).
(20) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Γαλλία και λοιποί κατά Επιτροπής [1998] συλλογή I-1375. Βλέπε επίσης ανακοίνωση για τον ορισµό
της αγοράς, σηµείο 12.
(21) Στο βαθµό που ο τοµέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαρτάται από την τεχνολογία και την καινοτοµία, οποιοσδήποτε προγενέστερος ορισµός της
αγοράς δεν εξακολουθεί αναγκαστικά να ισχύει σε κάποια µεταγενέστερη χρονική στιγµή.
(22) Ανακοίνωση για τον ορισµό της αγοράς, σηµείο 12.
(23) Βλέπε επίσης ανακοίνωση για τον ορισµό της αγοράς, παράγραφοι 20-23, υπόθεση IV/Μ.1225 — Enso/Stora (ΕΕ L 254 της 29.9.1999), παράγραφος
40.
(24) Βλέπε ανακοίνωση για τον ορισµό της αγοράς, παράγραφος, 24. Η διάκριση µεταξύ υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς και δυνητικού
ανταγωνισµού στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορεί να είναι περισσότερο πολύπλοκη σε σχέση µε άλλες αγορές, δεδοµένου του δυναµικού
χαρακτήρα της πρώτης. Εκείνο που έχει σηµασία, ωστόσο, είναι ότι η δυνητική είσοδος άλλων προµηθευτών λαµβάνεται υπόψη σε κάποιο στάδιο της
ανάλυσης της σχετικής αγοράς, δηλαδή, είτε κατά το αρχικό στάδιο του ορισµού της αγοράς είτε στο µεταγενέστερο στάδιο της εκτίµησης της ισχύος
στην αγορά (ΣΙΑ).
(25) ∆εν είναι απαραίτητο να στραφούν όλοι οι καταναλωτές σε ένα ανταγωνιστικό προϊόν· αρκεί να υπάρχει επαρκής µετατόπιση ώστε η σχετική αύξηση της
τιµής να µην καταστεί κερδοφόρα. Η απαίτηση αυτή ανταποκρίνεται στην αρχή της «επαρκούς εναλλαξιµότητας» που αναφέρεται στη νοµολογία του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· βλέπε υποσηµείωση 32 κατωτέρω.
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(26) Βλέπε επίσης ανακοίνωση για την πρόσβαση, παράγραφος 46, και υπόθεση T-83/91, Tetra Pak κατά Επιτροπής, [1994], συλλογή II-755, παράγραφος
68. Το τεστ αυτό είναι επίσης γνωστό και µε τα αρχικά «SSNIP» (µικρή αλλά σηµαντική µη προσωρινή αύξηση της τιµής). Μολονότι το εν λόγω τεστ
αποτελεί απλώς ένα παράδειγµα µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της σχετικής αγοράς και µε την επιφύλαξη της οικονοµετρικής του
φύσεως, ή των περιθωρίων σφάλµατος (βλέπε στη συνέχεια «cellophane fallacy») η σπουδαιότητά του έγκειται κυρίως στη χρήση του ως εννοιολογικού
εργαλείου για την αξιολόγηση της ύπαρξης ανταγωνισµού µεταξύ διαφόρων προϊόντων ή υπηρεσιών.
(27) Βλέπε ανακοίνωση για τον ορισµό της αγοράς, σηµεία 17-18.
(28) ∆ηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης µεταξύ δύο προϊόντων είναι υψηλή, µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι οι
καταναλωτές θεωρούν τα προϊόντα αυτά ως στενά υποκατάστατα. Εάν η επιλογή του καταναλωτή επηρεάζεται από παράγοντες πλην της τιµής, το τεστ
SSNIP δεν µπορεί να αποτελέσει κατάλληλη µέτρηση της δυνατότητας υποκατάστασης του προϊόντος· βλέπε υπόθεση T-25/99, Colin Arthur Roberts και
Valerie Ann Roberts κατά Επιτροπής, [2001], συλλογή II-1881.
29
( ) Στο πλαίσιο του ορισµού της αγοράς βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ, µία αρχή ανταγωνισµού ή κάποια δικαστική αρχή θα εκτιµούσε την «τιµή
εκκίνησης» για την εφαρµογή του τεστ SSNIP βασιζόµενη στην τιµή που εφαρµόζει το εικαζόµενο µονοπώλιο. Οµοίως, στο πλαίσιο της προοπτικής
αξιολόγησης των επιπτώσεων που µπορεί να έχει µια συγκέντρωση επί του ανταγωνισµού, η τιµή εκκίνησης θα πρέπει να βασίζεται στις τιµές που
εφαρµόζονται από τα µέρη της συγχώνευσης. Ωστόσο, όταν µία EPA διενεργεί ανάλυση της αγοράς για την εφαρµογή του άρθρου 14 της οδηγίας
πλαίσιο, η υπό εξέταση υπηρεσία ή προϊόν είναι δυνατόν να προσφέρονται από περισσότερες της µιας επιχειρήσεις. Σε µια τέτοια περίπτωση, η τιµή
εκκίνησης θα είναι η «µέση τιµή» που ισχύει για τον κλάδο.
(30) Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές που είναι αποτέλεσµα ρύθµισης, σκοπός της οποίας δεν είναι να διασφαλιστεί ότι οι τιµές βασίζονται στο κόστος αλλά να
εξασφαλιστεί µια εφικτή προσφορά στο πλαίσιο της παροχής καθολικής υπηρεσίας, δεν πρέπει να εξαλειφθεί ότι καθορίζονται σε ανταγωνιστικό επίπεδο
ούτε ότι χρησιµεύουν ως σηµείο εκκίνησης για την εφαρµογή του τεστ SSNIP.
(31) Πράγµατι, ένα από τα µειονεκτήµατα της εφαρµογής του SSNIP είναι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, µία υψηλή σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης
µπορεί να σηµαίνει ότι κάποια επιχείρηση έχει ήδη ασκήσει ισχύ στην αγορά, κατάσταση γνωστή στο δίκαιο και την πρακτική ως «cellophane fallacy». Σε
τέτοιες περιπτώσεις, η τρέχουσα τιµή δεν αντιστοιχεί στην ανταγωνιστική τιµή. Ο καθορισµός του κατά πόσον η τρέχουσα τιµή ορίζεται άνω του
ανταγωνιστικού επιπέδου αποτελεί µία από τις δυσκολότερες πτυχές του τεστ SSNIP. Οι EPA που αντιµετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες µπορούν να
στηριχθούν σε άλλα κριτήρια για την αξιολόγηση της δυνατότητας υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς, όπως είναι η
λειτουργικότητα των υπηρεσιών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ. Προφανώς, εάν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι κατά το παρελθόν µία
επιχείρηση υιοθέτησε αντιανταγωνιστική συµπεριφορά (καθορισµός τιµής) ή άσκησε την ισχύ της στην αγορά, τότε αυτό µπορεί να χρησιµεύσει ως ένδειξη
ότι οι τιµές της δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικούς περιορισµούς και κατά συνέπεια έχουν καθοριστεί σε επίπεδο υψηλότερο του ανταγωνιστικού
(32) Υπόθεση C-333/94 P, Tetra Pak κατά Επιτροπής [1996] συλλογή I-5951, παράγραφος 13, υπόθεση 31/80 L'Ortal [1980] συλλογή 3775, παράγραφος
25, υπόθεση 322/81 Michelin κατά Επιτροπής [1983] συλλογή 3461, παράγραφος 37, υπόθεση C-62/86 AkzoChemie κατά Επιτροπής [1991]
συλλογή I-3359, υπόθεση T-504/93 Tierci Ladbroke κατά Επιτροπής [1997] συλλογή II-923, παράγραφος 81, T-65/96, Kish Glass κατά Επιτροπής
[2000] συλλογή II-1885, παράγραφος 62, υπόθεση C-475/99, Ambulanz Glöckner και Landkreis Sudwestpfalz, [2001] συλλογή I-0000, παράγραφος 33. Το τεστ της δυνατότητας επαρκούς υποκατάστασης αναφέρθηκε πρώτη φορά από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση
6/72, Europemballage και Continental Can κατά Επιτροπής, [1973] συλλογή 215, παράγραφος 32 και υπόθεση 85/76, Hoffmann La-Roche κατά
Επιτροπής [1979] συλλογή 461, παράγραφος 23.
(33) Υπόθεση C-333/94 P Tetra Pak [1996] συλλογή I-5951, παράγραφος 13, υπόθεση 66/86, Ahmed Saeed [1989] συλλογή 803, παράγραφοι 39 και
40, υπόθεση 27/76 United Brands κατά Επιτροπής [1978] συλλογή 207, παράγραφοι 22 και 29 και 12· υπόθεση T-229/94, Deutsche Bahn κατά
Επιτροπής, [1997] συλλογή II-1689, παράγραφος 54. Στην υπόθεση Tetra Pak, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η
ζήτηση ασηπτικών και µη ασηπτικών χάρτινων κουτιών που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία φρουτοχυµών ήταν περιθωριακή και διαχρονικά σταθερή
σε σχέση µε τη ζήτηση χάρτινων κουτιών που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία γάλακτος αποτελούσε ένδειξη πολύ µικρής δυνατότητας εναλλακτικής
χρησιµοποίησης µεταξύ των τοµέων συσκευασίας προϊόντων γάλακτος και λοιπών προϊόντων, βλέπε σχετικά παραγράφου 13 και 15.
(34) Για παράδειγµα, στην περίπτωση αύξησης των σχετικών τιµών, οι καταναλωτές ενός χαµηλότερης ποιότητας προϊόντος ή χαµηλότερης ποιότητας υπηρεσίας
είναι δυνατόν να στραφούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας εφόσον το κόστος της µετάβασης αυτής, δηλαδή η διαφορά που καλούνται να
καταβάλουν, αντισταθµίζεται από την αύξηση της τιµής. Αντίστροφα, οι καταναλωτές ενός προϊόντος υψηλότερης ποιότητας δεν δέχονται πλέον να
καταβάλουν υψηλότερο αντίτιµο και στρέφονται σε χαµηλότερης ποιότητας υπηρεσία. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα προϊόντα χαµηλής και υψηλής
ποιότητας φαίνεται να είναι πραγµατικά υποκατάστατα.
35
( ) Ανακοίνωση της Επιτροπής, καθεστώς των φωνητικών επικοινωνιών µέσω του Internet βάσει του κοινοτικού δικαίου και, ειδικότερα, βάσει της οδηγίας
90/388/ΕΟΚ — Συµπλήρωµα στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε το καθεστώς και την
εφαρµογή της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ για τον ανταγωνισµό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΕΕ C 369 της 22.12.2000, σ. 3). Οµοίως, δεν
µπορεί να αποκλειστεί ότι στο µέλλον, η τεχνολογία xDSL και οι υπηρεσίες πολυσηµειακής βιντεοµετάδοσης που βασίζονται σε τοπικό βρόχο είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για τη µετάδοση τηλεοπτικού υλικού σε άµεσο ανταγωνισµό µε άλλα συστήµατα τηλεοπτικής µετάδοσης που βασίζονται σε
καλωδιακά συστήµατα, τη δορυφορική µετάδοση απευθείας στο σπίτι (DTH) και επίγειες πλατφόρµες αναλογικής ή ψηφιακής µετάδοσης.
(36) Το κόστος αλλαγής που απορρέει από στρατηγικές επιλογές µιας επιχείρησης παρά από εξωγενείς παράγοντες πρέπει να ληφθεί υπόψη, µαζί µε ορισµένες
άλλες µορφές φραγµών εισόδου, στο µεταγενέστερο στάδιο της εκτίµησης της ΣΙΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά εξακολουθεί να αναπτύσσεται, το συνολικό κόστος που συνεπάγεται η αλλαγή για τους ήδη «δέσµιους» καταναλωτές δεν µπορεί να είναι σηµαντικό και δεν θα πρέπει κατά
συνέπεια να εµποδίσει την υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης.
(37) Το χρονικό διάστηµα για την αξιολόγηση των πιθανών αντιδράσεων άλλων προµηθευτών σε περίπτωση αύξησης της σχετικής τιµής θα εξαρτηθεί
αναπόφευκτα από τα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς και πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση.
(38) Βλέπε επίσης υπόθεση C-333/94, Tetra Pak κατά Επιτροπής, παράγραφος 19. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι απαιτούµενες επενδύσεις πρέπει να
αναληφθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
(39) Βλέπε επίσης, υπόθεση COMP/M.2574 — Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, παράγραφος 58.
(40) United Brands, παράγραφος 44, Michelin, παράγραφος 26, υπόθεση 247/86 Alsatel κατά Novasam [1988], συλλογή 5987, παράγραφος 15 Tiercé
Ladbroke κατά Επιτροπής, ο.π., παράγραφος 102.
(41) Deutsche Bahn κατά Επιτροπής, παράγραφος 92, υπόθεση T-139/98, AAMS κατά Επιτροπής, [2001], συλλογή 0000-II, παράγραφος 39.
(42) Βλέπε για παράδειγµα, υπόθεση IV/M.1025, Mannesmann/Olivetti/Infostrada, παράγραφος 17, υπόθεση COMP/JV.23 — Telefonica Portugal Telecom/Médi Telecom.
(43) Στην πράξη, η περιοχή αυτή θα αντιστοιχεί στα όρια της περιοχής εντός της οποίας κάποιος φορέας έχει άδεια να παρέχει τις υπηρεσίες του. Στην υπόθεση
COMP/M.1650 — ACEA/Telefonica, η Επιτροπή ανέφερε εφόσον η κοινοποιηθείσα κοινή επιχείρηση θα είχε άδεια περιορισµένη στην της Ρώµης, η
γεωγραφική αγορά θα µπορούσε να οριστεί ως τοπική παράγραφος 16.
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(44) Το γεγονός ότι οι φορείς εκµετάλλευσης κινητού δικτύου µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες µόνο στις περιοχές για τις οποίες έχουν λάβει άδεια και το
γεγονός ότι η αρχιτεκτονική ενός δικτύου αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική διάσταση των αδειών κινητών επικοινωνιών, εξηγεί γιατί οι αγορές κινητών
επικοινωνιών θεωρούνται εθνικές από πλευράς φάσµατος. Το επιπλέον κόστος σύνδεσης και επικοινωνιών µε το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές στην
περίπτωση περιαγωγής στο εξωτερικό, σε συνδυασµό µε την απώλεια ορισµένων επιπλέον λειτουργικοτήτων υπηρεσίας (παραδείγµατος χάρη έλλειψη
φωνοταχυδροµείου στο εξωτερικό) ενισχύει περαιτέρω τον ορισµό αυτό· βλ. υπόθεση IV/M.1439 — Telia/Telenor, παράγραφος 124, υπόθεση
IV/M.1430 — Vodafone/Airtouch, παράγραφος 13-17, υπόθεση COMP/JV.17 — Mannesmann/Bell Atlantic/Omnitel, παράγραφος 15.
(45) Για τον ορισµό του γεωγραφικού φάσµατος της αγοράς µπορούν να ληφθούν υπόψη συµφωνίες φυσικής διασύνδεσης, υπόθεση IV/M.570 — TBT/
BT/TeleDanmark/Telenor, παράγραφος 35.
(46) Υπόθεση IV/M.856 — British Telecom/MCI (II), παράγραφος 19 και συνέχεια, υπόθεση αριθ IV/JV.15 — BT/AT&T, παράγραφος 84 και 92, υπόθεση
COMP/M.2257 — France Telecom/Equant, παράγραφος 32. Είναι ιδιαίτερα απίθανο η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να τµηµατοποιηθεί
βάσει εθνικών (ή τοπικών) διµερών διαδροµών.
(47) Είναι δυνατόν να γίνει παραποµπή, για παράδειγµα, στην αγορά χωρητικότητας οπισθοζεύξης (backhaul) σε διεθνείς διαδροµές (δηλαδή σταθµός
καλωδιακής µετάδοσης που εξυπηρετεί την κίνηση από την χώρα Α στη χώρα Ε) όπου µπορεί να υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ καλωδιακών
σταθµών που εξυπηρετούν διαφορετικές χώρες (δηλαδή, καλωδιακοί σταθµοί που συνδέουν την χώρα Α µε τη χώρα Β, την χώρα Α µε τη χώρα Γ και τη
χώρα Α µε τη χώρα ∆) εφόσον ο προµηθευτής χωρητικότητας οπισθοζεύξης σε σχέση µε τη διαδροµή από τη χώρα Α στη χώρα Ε αντιµετωπίζει ή είναι
πιθανόν να αντιµετωπίσει περιορισµούς από τη δυνατότητα των καταναλωτών να στραφούν σε κάποια από τις άλλες «διαδροµές» οι οποίες είναι σε θέση να
εξυπηρετήσουν την κίνηση από ή προς τη χώρα Ε.
48
( ) Στην περίπτωση κατά την οποία µία αγορά ορίζεται βάσει µιας διµερούς διαδροµής, το γεωγραφικό της φάσµα µπορεί να είναι ευρύτερο από το εθνικό
εφόσον υφίστανται προµηθευτές και στα δύο άκρα της αγοράς και είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη ζήτηση η οποία προέρχεται και από τα δύο άκρα της
σχετικής διαδροµής.
(49) Βλέπε ανακοίνωση για τον ορισµό της αγοράς, παράγραφος 57 και 58. Για παράδειγµα, µπορούµε να έχουµε αλυσιδωτή υποκαταστησιµότητα στην
περίπτωση κατά την οποία µία επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο ασκεί πίεση στις τιµές τις οποίες εφαρµόζουν επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές. Αυτό είναι δυνατό να συµβαίνει όταν οι τιµές που εφαρµόζονται από επιχειρήσεις οι οποίες
παρέχουν υπηρεσίες καλωδιακού δικτύου σε συγκεκριµένες περιοχές υφίστανται πιέσεις από επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση σε εθνικό επίπεδο· βλέπε
επίσης, υπόθεση COMP/M.1628 — TotalFina/Elf (ΕΕ L 143 της 29.5.2001, σ. 1), παράγραφος 188.
(50) Η αλληλεξάρτηση των τιµών στα άκρα της αλυσίδας πρέπει να είναι επαρκώς εµφανής και ο βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης µεταξύ των υπό εξέταση
προϊόντων ή γεωγραφικών περιοχών να είναι ιδιαίτερα υψηλός.
(51) Η Επιτροπή αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στις αποφάσεις της στην ύπαρξη των ακόλουθων αγορών: διεθνείς υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας (υπόθεση
IV/M.856 — BritishTelecommunications/MCI (II), ΕΕ L 336 της 8.12.1997), προηγµένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε εταιρικούς χρήστες (υπόθεση
IV/35.337, Atlas, ΕΕ L 239 της 19.9.1996, παράγραφος 5-7, υπόθεση IV/35617, Phoenix/Global/One, ΕΕ L 239 της 19.9.1996, παράγραφος 6,
υπόθεση IV/34.857, BT-MCI (I), ΕΕ L 223 της 27.8.1994), τυποποιηµένες υπηρεσίες επικοινωνιών χαµηλού επιπέδου πακετοµεταγωγής δεδοµένων,
µεταπώληση χωρητικότητας διεθνούς µετάδοσης (υπόθεση IV/Μ.975 — Albacom/BT/ENI, παράγραφος 24) υπηρεσίες ηχοδιασκέψεων (Albacom/BT/ENI,
παράγραφος 17), δορυφορικές υπηρεσίες (υπόθεση IV/350518 — Iridium, ΕΕ L 16 της 18.1.1997), (βελτιωµένες) παγκόσµιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (υπόθεση IV/JV.15 — BT/AT&T, υπόθεση COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint, παράγραφος 84, υπόθεση COMP/M.2257 — France
Telecom/Equant, παράγραφος 18), υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (υπόθεση IV/M.2468 — SEAT Pagine Gialle/ENIRO, παράγραφος 19, υπόθεση
COMP/M.1957 — VIAG Interkom/Telenor Media, παράγραφος 8), Υπηρεσίες πρόσβασης στο Ίντερνετ από τελικούς χρήστες (υπόθεση IV/M.1439 —
Telia/Telenor, υπόθεση COMP/JV.46 — Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein/Westfalen, παράγραφος 26, υπόθεση COMP/M.1838 — BT/Esat, παράγραφος 7), ανωτάτου επιπέδου ή καθολική διαδικτυακή συνδετικότητα (υπόθεση COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint, παράγραφος 52), απρόσκοπτες πανευρωπαϊκές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε διεθνώς µετακινούµενους πελάτες (υπόθεση COMP/M.1975 — Vodafone Airtouch/Mannesmann, υπόθεση COMP/M.2016 — France Telecom/Orange, παράγραφος 15), παροχή χονδρικών υπηρεσιών περί αγωγής (υπόθεση COMP/M.1863
—Vodafone/Airtel, παράγραφος 17), και αγορά για τη συνδετικότητα µε το διεθνές δίκτυο σηµατοδοσίας (υπόθεση COMP/2598 — TDC/CMG/Migway
JV, παράγραφος 17-18).
(52) Βλέπε επίσης συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-125/97 και T-127/97 The Coca-Cola Company και λοιποί κατά Επιτροπής, [2000], συλλογή II-1733,
παράγραφος 81 και 82.
(53) Βλέπε. επίσης άρθρο 15 της οδηγίας-πλαίσιο.
(54) Ανακοίνωση για την πρόσβαση, παράγραφος 45.
(55) Βλέπε υπόθεση COMP/M.1439 — Telia/Telenor.
(56) Βλέπε Telia/Telenor, BT/AT&T, France Télécom/Equant, ανωτέρω, βλέπε επίσης απόφαση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1999, Cégétel + 4 (ΕΕ L 218,
18.8.1999), παράγραφος 22. Όσον αφορά την αναδυόµενη αγορά Παγκόσµιων υπηρεσιών επικοινωνίας δεδοµένων ευρείας ζώνης — GBDS η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να υποστηρίζονται από τρεις βασικές αρχιτεκτονικές δικτύου: i) τα επίγεια καλωδιακά συστήµατα, ii) τα επίγεια
ασύρµατα συστήµατα και iii) τα συστήµατα δορυφορικής βάσης και ότι, όσον αφορά την ζήτηση, οι υπηρεσίες GBDS δορυφορικής βάσης µπορούν να
θεωρηθούν ως χωριστή αγορά, υπόθεση COMP/M.1564 — Astrolink, παράγραφος 20-23.
(57) Οδηγία 96/19/ΕΚ, αιτιολογική σκέψη 20 (ΕΕ L 74 της 22.3.1996, σ. 13). Βλέπε επίσης, ανακοίνωση της Επιτροπής, αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό
βρόχο: ανταγωνιστική παροχή πλήρους φάσµατος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων ευρυζωνικών πολυµεσικών υπηρεσιών και
Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας (ΕΕ C 272 της 23.9.2000, σ. 55). Σύµφωνα µε το σηµείο 3.2, «ενώ οι διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά ιδίως δεδοµένης της ταχύτητας των τεχνολογικών αλλαγών, και να αξιολογούνται εκ νέου τακτικά κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες
αυτές συνήθως σήµερα δεν υποκαθίστανται µεταξύ τους και θα πρέπει κατά συνέπεια να θεωρηθεί ότι αποτελούν διαφορετικές σχετικές αγορές».
(58) Η Επιτροπή διέκρινε διαφορετικές αγορές για υπηρεσίες που παρέχονται σε µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις δεδοµένων των σηµαντικών διαφορών στη
ζήτηση (και την προσφορά) υπηρεσιών προς την εν λόγω οµάδα καταναλωτών σε σχέση µε άλλους µικρής εκτάσεως (επιχειρήσεις) καταναλωτές, βλέπε
υπόθεση IV/JV.15 — BT/AT&T, υπόθεση COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint, υπόθεση COMP/M.2257 — France Télécom/Equant.
(59) Βλέπε ανακοίνωση για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, σηµείο 3.2. Η αγορά υπηρεσιών επικοινωνιών «υψηλής ταχύτητας» µπορούν να
αναλυθούν περαιτέρω σε διαφορετικά τµήµατα ανάλογα µε τη φύση των προσφερόµενων υπηρεσιών (δηλαδή, υπηρεσίες Ίντερνετ, βίντεο κατ' αίτηση,
κ.λπ.).
(60) Βλέπε υπόθεση COMP/M.2574 — Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, παράγραφος 33. Μπορεί επίσης να υποστηριχτεί ότι και η πρόσβαση στο
Internet µέσω των υπαρχόντων κινητών τηλεφώνων δεύτερης γενιάς αποτελεί χωριστή αγορά σε σχέση µε την πρόσβαση από το δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο. Κατά την Επιτροπή, η πρόσβαση στο Internet µέσω κινητού τηλεφώνου δεν είναι πιθανό να αποτελέσει υποκατάστατο σε σχέση µε τις υπάρχουσες
µεθόδους πρόσβασης στο Internet µέσω προσωπικού υπολογιστή λόγω της διαφοράς στο µέγεθος της οθόνης και του υλικού που µπορεί να ληφθεί από
τις διάφορες πλατφόρµες· βλέπε υπόθεση COMP/M.1982 —Telia/Oracle/Drutt, παράγραφος 15, και υπόθεση COMP/JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal+.
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(61) Υπόθεση COMP/M.2469 — Vodafone/Airtel, παράγραφος 7, υπόθεση IV/M.1430 — Vodafone/Airtouch, υπόθεση IV/M.1669, Deutsche Telecom/
One2One, παράγραφος 7. Το εάν η αγορά αυτή διαχωρίζεται περαιτέρω σε αγορά φορέων του δικτύου και αγορά µεταγενέστερων υπηρεσιών θα
αποφασίζεται κατά περίπτωση· βλέπε υπόθεση IV/1760, Mannesmann/Orange, παράγραφος 8-10, και υπόθεση COMP/M.2053 — Telenor/BellSouth/
Sonofon, παράγραφος 9-10.
(62) Για παράδειγµα, στην υπόθεση British Interactive Broadcasting/Open, η Επιτροπή παρατήρησε ότι για την παροχή των βασικών υπηρεσιών τηλεφωνίας σε
καταναλωτές, η αντίστοιχη αγορά υποδοµών περιλάµβανε όχι µόνο το παραδοσιακό δίκτυο της ΒΤ αλλά και καλωδιακά δίκτυα των αντίστοιχων φορέων,
που ήταν ικανά να παρέχουν υπηρεσίες βασικής φωνητικής τηλεφωνίας, και πιθανόν σταθερά δίκτυα ασύρµατης τηλεφωνίας, βλέπε υπόθεση IV/36.359 (ΕΕ
L 312 της 6.12.1999), παράγραφοι 33-38. Στην υπόθεση IV/M.1113 — Nortel/Norweb, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος
που χρησιµοποιούσαν τεχνολογία Digital Power Line µπορούσαν να αποτελέσουν υποκατάστατο των υπαρχόντων παραδοσιακών τοπικών τηλεπικοινωνιακών βρόχων πρόσβασης, παράγραφοι 28-29.
(63) Αξιολογώντας τις συνθήκες ανταγωνισµού των δικτύων στην αγορά της Ιρλανδίας µετά την πλήρη ελευθέρωση, η Επιτροπή βασίστηκε επίσης στην ύπαρξη
των τότε δυνητικών παρόχων εναλλακτικών υποδοµών, δηλαδή της καλωδιακής τηλεόρασης και των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, Telecom
Eireann, απόσπ., παράγραφος 30. Η Επιτροπή άφησε ανοικτό το θέµα αν η παροχή ικανότητας µετάδοσης από υποδοµή υποβρύχιου δικτύου αποτελεί
χωριστή αγορά σε σχέση µε τα επίγεια ή τα δορυφορικά δίκτυα, υπόθεση COMP/M.1926 — Telefonica/Tyco/JV, παράγραφος 8.
(64) Υπόθεση COMP/M.1439 — Telia/Telenor, παράγραφος 79. Για παράδειγµα, µία αναδυόµενη πανευρωπαϊκή αγορά χονδρικής πρόσβασης (SMS) στην
υποδοµή κινητής τηλεφωνίας εντοπίστηκε από την Επιτροπή στην υπόθεση COMP/2598 — TDC/CMG/Migway JV, παράγραφος 28-29.
(65) Εφαρµόζοντας τα κριτήρια αυτά, η Επιτροπή θεώρησε ότι σε ό,τι αφορά τις σταθερές υποδοµές, η ζήτηση για τη µίσθωση ικανότητας µετάδοσης και την
παροχή σχετικών υπηρεσιών σε άλλους φορείς παρατηρείται στο επίπεδο χονδρικής (αγορά για φορείς υπηρεσιών· βλέπε υπόθεση IV/Μ.683 — GTSHERMES Inc./HIT Rail BV, παράγραφος 14, υπόθεση IV/Μ.1069 — WorldCom/MCI (ΕΕ L 116 της 4.5.1999, σ. 1) Unisource (ΕΕ L 318 της
20.11.1997, σ. 1), Phoenix/Global One (ΕΕ L 239 της 19.9.1996, σ. 57), υπόθεση JV.2 — Enel/FT/DT. Στην υπόθεση COMP/M.1439 — Telia/
Telenor, η Επιτροπή ανέφερε διαφορετικά πρότυπα για τη ζήτηση χονδρικής και λιανικής (συνδροµητές) πρόσβασης στις υποδοµές των δικτύων (παροχή ή
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και παροχή ή πρόσβαση στις υποδοµές δικτύου για τις υπεραστικές και διεθνείς επικοινωνίες), παράγραφος 75-83.
(66) Βλέπε υποσηµείωση 58.
(67) Σήµερα οι οπτικές ίνες είναι ανταγωνιστικές µόνο για το προγενέστερο τµήµα της αγοράς µετάδοσης, ενώ οι ασύρµατοι τοπικοί βρόχοι που θα
αναπτυχθούν σύντοµα στοχεύουν κυρίως σε επαγγελµατίες και µεµονωµένα άτοµα µε εξειδικευµένες ανάγκες επικοινωνίας. Με εξαίρεση ορισµένες εθνικές
αγορές, τα υπάρχοντα καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα απαιτούν δαπανηρές αναβαθµίσεις ώστε να προσφέρουν αµφίδροµες ευρυζωνικές επικοινωνίες, και, σε
σύγκριση µε τις τεχνολογίες xDLS, δεν προσφέρουν εγγυηµένο εύρος ζώνης δεδοµένου ότι οι καταναλωτές µοιράζονται τον ίδιο καλωδιακό δίαυλο.
(68) Βλ. επίσης υπόθεση IV/JV.11 — @Home Benelux B.V.
(69) Για παράδειγµα, εάν κάποιος φορέας παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας επιθυµεί να τερµατίσει τις κλήσεις της για συνδροµητές ενός συγκεκριµένου
δικτύου, καταρχήν, δεν έχει άλλη επιλογή από το να καλέσει ή να διασυνδεθεί µε το δίκτυο στο οποίο είναι συνδροµητές οι αποδέκτες των κλήσεων. Για
παράδειγµα, µε βάση την αρχή της «χρέωσης του καλούντος», οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν κίνητρα να ανταγωνιστούν
στις τιµές για την κίνηση τερµατισµού στο δικό τους δίκτυο, βλέπε επίσης ΟΟΣΑ, «Competition issues in Telecommunications-Background Note for
the Secretariat», DAFFE/CLP/WP2(2001)3, και την ανακοίνωση τύπου της Επιτροπής IP/02/483.
(70) Υπόθεση 27/76 United Brands κατά Επιτροπής [1978], συλλογή 207.
(71) Βλέπε επίσης αιτιολογική σκέψη 25 της οδηγίας-πλαίσιο.
(72) Βλέπε άρθρο 14 παράγραφος 2 και αιτιολογική σκέψη 28 της οδηγίας-πλαίσιο.
(73) Σηµειώνεται ότι οι EPA δεν πρέπει να έχουν διαπιστώσει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ώστε να χαρακτηρίσουν επιχείρηση ως διαθέτουσα ΣΙΑ.
(74) Υπόθεση 85/76 Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, [1979] συλλογή 461, παράγραφος 39. Υπογραµµίζεται εδώ ότι για τους σκοπούς της εκ των
προτέρων ρύθµισης, εφόσον σε µία επιχείρηση έχουν ήδη επιβληθεί ρυθµιστικές υποχρεώσεις, το γεγονός ότι στη σχετική αγορά ενδέχεται να έχει
αποκατασταθεί ο ανταγωνισµός ακριβώς ως αποτέλεσµα των υποχρεώσεων που επεβλήθησαν, δεν σηµαίνει ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν κατέχει πλέον
δεσπόζουσα θέση και ότι δεν θα πρέπει πλέον να χαρακτηρίζεται ως διαθέτουσα ΣΙΑ.
(75) Η απουσία κάθε υποκαταστάσιµης υπηρεσίας ή προϊόντος ενδέχεται να αιτιολογεί τη διαπίστωση κατάστασης οικονοµικής εξάρτησης, η οποία χαρακτηρίζει
την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης· βλέπε αποφάσεις της Επιτροπής, Decca Navigator System (ΕΕ L 43 της 15.2.1987, σ. 27) και Magill TV Guide:ITP,
BBC, RTE (ΕΕ L 78 της 21.3.1989, σ. 43). Βλέπε επίσης, υπόθεση 22/78 Hugin κατά Επιτροπής [1979], συλλογή 1869, υπόθεση 226/84, British
Leyland κατά Επιτροπής [1986], συλλογή 3263.
(76) Βλέπε επίσης αιτιολογική σκέψη 15 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89.
(77) United Brands κατά Επιτροπής, ο.π. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ του µεριδίου της αγοράς της εξεταζόµενης επιχείρησης και του αντίστοιχου
των ανταγωνιστών της, τόσο πιθανότερο είναι ότι η εν λόγω επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση. Λόγου χάρη, στην υπόθεση COMP/M.1741 — MCI
WorldCom/Sprint διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση θα καταλάµβανε στην αγορά παροχής ιντερνετικής συνδετικότητας ανωτάτου επιπέδου απόλυτο συνδυασµένο µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο από [35-45] %, αρκετές φορές µεγαλύτερο από ό,τι ο πλησιέστερος
ανταγωνιστής της, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να συµπεριφέρεται ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της (βλέπε παραγράφους
114, 123, 126, 146, 155 και 196).
(78) Υπόθεση C-62/86 AKZO κατά Επιτροπής, [1991], συλλογή I-3359, παράγραφος 60· υπόθεση T-228/97, Irish Sugar κατά Επιτροπής, [1999] συλλογή
II-2969, παράγραφος 70, υπόθεση Hoffmann-La Roche v Commission, ο.π., παράγραφος 41, υπόθεση T-139/98, AAMS και λοιποί κατά Επιτροπής
[2001], συλλογή II-0000, παράγραφος 51. Ωστόσο, µεγάλα µερίδια της αγοράς µπορούν να αποτελέσουν ακριβές µέτρο µόνο µε την παραδοχή ότι οι
ανταγωνιστές δεν είναι σε θέση να επεκτείνουν επαρκώς την παραγωγή τους ώστε να ανταποκριθούν στη µεταβαλλόµενη ζήτηση που προκύπτει από
αύξηση τιµών ενός ανταγωνιστή.
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(79) Υπόθεση Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, ο.π. παράγραφος 41, υπόθεση C-62/86, Akzo κατά Επιτροπής, [1991], συλλογή I-3359, παράγραφος
56 και 59. «Η κατοχή ιδιαίτερα σηµαντικού µεριδίου αγοράς θέτει την επιχείρηση που κατέχει το µερίδιο αυτό για περίοδο κάποιας διάρκειας, διά του
όγκου παραγωγής και προσφοράς που αντιπροσωπεύει -ενώ οι κάτοχοι αισθητά µικρότερων µεριδίων δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν γρήγορα τη
ζήτηση που θα επιθυµούσε ενδεχοµένως να εγκαταλείψει την κατέχουσα το σηµαντικότερο µερίδιο επιχείρηση —, σε θέση ισχύος που την καθιστά
αναγκαστικό συµβαλλόµενο και, ήδη για τον λόγο αυτό, της εξασφαλίζει, τουλάχιστον επί σχετικά µεγάλες περιόδους, την ανεξαρτησία συµπεριφοράς που
χαρακτηρίζει τη δεσπόζουσα θέση», υπόθεση AAMS και άλλοι κατά Επιτροπής, ο.π., παράγραφος 51.
(80) Ανακοίνωση περί ορισµού της αγοράς, ο.π., στην παράγραφος 5.
(81) Βλέπε υπόθεση COMP/M.1741 — MCI WorlCom/Sprint, παράγραφος 239-240. Ωστόσο, στις συµβάσεις που ανατίθενται σε διαγωνισµό δεν έχουν
σηµασία τα µερίδια της αγοράς, δεδοµένου ότι ενδέχεται να µην είναι αντιπροσωπευτικά της πραγµατικής θέσης των επιχειρήσεων· για περαιτέρω εξέταση,
βλέπε επίσης υπόθεση COMP/M.2201 — MAN/Auwärter.
(82) Βλέπε, καθορισµός οργανισµού µε σηµαντική ισχύ (ΣΙΑ) για την υλοποίηση της οδηγίας για την παροχή ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ), Γ∆ XIII, 1η Μαρτίου
1999, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/SMPdeter.pdf, στην παράγραφος 3.2.
(83) Στο ίδιο, στην παράγραφος 5.2.
(84) Όσον αφορά την αγορά διασύνδεσης σταθερών και κινητών δικτύων, στη µετρήσιµη κίνηση τερµατισµού θα πρέπει να περιλαµβάνεται η ίδια κίνηση του
δικτύου και η κίνηση διασύνδεσης που προέρχεται από όλα τα άλλα σταθερά και κινητά δίκτυα, εθνικά ή διεθνή.
(85) Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, ο.π. στην παράγραφο 48. Ένας από τους σηµαντικότερους τύπους φραγµών εισόδου είναι το λανθάνον κόστος (µη
ανακτήσιµες δαπάνες). Το λανθάνον κόστος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεδοµένου ότι απαιτούνται µεγάλες
επενδύσεις, λόγου χάρη, για τη δηµιουργία αποδοτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ενώ πιθανότατα µικρό
µόνο µέρος τους µπορεί να ανακτηθεί εφόσον ο νεοεισερχόµενος αποφασίσει να αποχωρήσει από την αγορά. Οι φραγµοί εισόδου επιτείνονται από
περαιτέρω οικονοµίες πεδίου και πυκνότητας που χαρακτηρίζουν εν γένει τα δίκτυα αυτά. Έτσι, ανέκαθεν αναµένεται ότι ένα µεγάλο δίκτυο θα έχει
χαµηλότερα έξοδα από ένα µικρότερο, µε αποτέλεσµα ότι ένας εισερχόµενος, για να καταλάβει µεγάλο µερίδιο της αγοράς και να είναι σε θέση να
ανταγωνίζεται, θα πρέπει να τιµολογεί κάτω από τις τιµές του εγκατεστηµένου φορέα, καθιστώντας έτσι δυσχερέστερη την ανάκτηση του εφάπαξ
δηµιουργηθέντος κόστους.
(86) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-241/91 P και C-242/91 P, RTE και ITP κατά Επιτροπής, [1995] συλλογή I-743, υπόθεση C-7/97, Oscar Bronner
[1998] Συλλογή I-7791, και συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-374/94, T-375/94, T-384/94 και T-388/94, European Night Services και λοιποί κατά
Επιτροπής [1998] συλλογή II-3141.
(87) Υπόθεση COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint, παράγραφος 196.
(88) Υπόθεση αριθ. C-333/94 P, Tetra Pak κατά Επιτροπής [1996], συλλογή I-5951.
(89) Βλέπε επίσης υπόθεση COMP/M.2146 — Tetra Laval/Sidel, παράγραφος 325-389, υπό έκδοση, T-5/02.
(90) Βλέπε ανακοίνωση για την πρόσβαση, παράγραφος 65.
(91) Σε περίπτωση οριζοντίων αγορών, η ανάλυση της αγοράς θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διαπίστωση ύπαρξης στενών δεσµών σύνδεσης που επιτρέπουν
σε επιχείρηση που είναι δεσπόζουσα σε µία αγορά να συµπεριφέρεται ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της σε γειτονική αγορά. Ανάλογοι δεσµοί
µπορούν να διαπιστωθούν αναφορικά µε τον τύπο συµπεριφοράς προµηθευτών και χρηστών στις εξεταζόµενες αγορές (ορισµένοι πελάτες ή/και προµηθευτές και στις δύο αγορές, δηλαδή πελάτες που αγοράζουν τόσο λιανικές φωνητικές κλήσεις όσο και λιανική ιντερνετική πρόσβαση) ή το γεγονός ότι το
εισερχόµενο προϊόν ή υπηρεσία είναι κατ' ουσίαν το ίδιο (δηλαδή παροχή υποδοµής δικτύου από σταθερό φορέα εκµετάλλευσης σε πάροχο υπηρεσιών
Ίντερνετ για εκκίνηση κλήσεων χονδρικής και τερµατισµό κλήσεων χονδρικής)· 1. βλέπε επίσης υπόθεση T-83/91, Tetra Pak κατά Επιτροπής, παράγραφος
120 και υπόθεση COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel.
(92) Το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο δεν προβλέπεται να εφαρµόζεται στην περίπτωση που η ισχύς σε µια «ρυθµιζόµενη» αγορά χρησιµοποιείται σε µια αναδυόµενη, «µη ρυθµιζόµενη» αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές η καταχρηστική συµπεριφορά στην «αναδυόµενη» αγορά θα αντιµετωπίζεται
κανονικά βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ.
(93) Ανακοίνωση για την πρόσβαση, παράγραφος 79.
(94) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-395/96 P και C-396/96 P, Compagnie maritime Belge και λοιποί κατά Επιτροπής [2000], συλλογή I-1365.
(95) Στο ίδιο, παράγραφος 39.
(96) Υπόθεση T102/96, Gencor κατά Επιτροπής [1999], συλλογή II-753.
(97) Βλέπε συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-68/89, T-77/89 και T-78/89, SIV και λοιποί κατά Επιτροπής, [1992] συλλογή II-1403, παράγραφος 358, υπόθεση
C-393/92 Almelo [1994], συλλογή I-1477, παράγραφος 43, υπόθεση C-96/94, Centro Servizi Spediporto [1995], συλλογή I-2883, παράγραφος 33,
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-140/94, 141/94, και C-142/94, DIP [1995], συλλογή I-3257, παράγραφος 62, υπόθεση C-70/95, Sodemare [1997],
συλλογή I-3395, παράγραφος 46, και συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95 Γαλλία και λοιποί κατά Επιτροπής [1998], συλλογή I-1375,
παράγραφος 221
(98) Υπόθεση IV/M.619, - Gencor Lonhro (ΕΕ L 11 της 14.1.1997, σ. 30)
(99) Gencor κατά Επιτροπής, ο.π., παράγραφος 276.
(100)

Στο ίδιο, παράγραφος 277.

(101) Compagnie Maritime Belge transports κ.ά., ο.π., παράγραφος 39, βλέπε επίσης υπόθεση T-342/99 Airtours/Commission [2002], συλλογή II-0000,
παράγραφος 76.
(102) Βλέπε ιδίως, Γαλλία και λοιποί κατά Επιτροπής, ο.π., παράγραφος 221.
(103) Compagnie Maritime Belge, παράγραφος 39.
(104) Στο ίδιο, παράγραφος 44.
(105) Στο ίδιο, παράγραφος 45.
(106) Η χρήση εδώ του όρου «συντονισµένα αποτελέσµατα» δεν διαφέρει από τον όρο «παράλληλη συµπεριφορά που αντιβαίνει στον ανταγωνισµό» που
χρησιµοποιείται επίσης σε αποφάσεις της Επιτροπής όπου εφαρµόζεται η έννοια της συλλογικής (ολιγοπωλιακής) δεσπόζουσας θέσης.
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(107) Βλέπε ιδίως υποθέσεις COMP/M.2498 — UPM-Kymmene/Haindl και COMP/M.2499 — Norske Skog/Parenco/Walsum, υπόθεση COMP/M.2201 —
MAN/Auwärter, υπόθεση COMP/M.2097 — SCA/Matsä Tissue, υπόθεση COMP/M.1882 — Pirelli/BICC, υπόθεση COMP/M.1741 — MCI
WorldCom/Sprint, υπό έκδοση, T-310/00, υπόθεση IV/M.1524 — Airtours/First Choice (ΕΕ L 93 της 13.4.2000, σ. 1), υπό έκδοση T-342/99,
υπόθεση αριθ IV/M.1383 — Exxon/Mobil, υπόθεση IV/M.1313 — Danish Crown/Vestjyske Slagterier (ΕΕ L 20 της 25.1.2000, σ. 1), υπόθεση
IV/M.1225 — Enso/Stora (ΕΕ L 254 της 29.9.1999, σ. 9), υπόθεση IV/M.1016 — Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (ΕΕ L 50 της 26.2.1999, σ.
27), υπόθεση IV/M.619 — Gencor/Lonrho, ο.π., υπόθεση IV/M.308, Kali + Salz/MdK/Treuhand (ΕΕ L 186 της 21.7.1994, σ. 38) και υπόθεση
IV/M.190 — Nestlé/Perrier (ΕΕ L 356 της 5.12.1992, σ. 1)
(108) Αυτός είναι κατ' ουσίαν ο τύπος της ανάλυσης που διεξήγαγε η Επιτροπή σε προηγούµενες αποφάσεις αναφερόµενες σε συλλογική δεσπόζουσα θέση,
βλέπε λόγου χάρη, υπόθεση IV/M.190 — Nestlé/Perrier (ΕΕ L 356 της 5.12.1992, σ. 1), Gencor/Lonrho, ο.π. υπόθεση IV/M.1383 — Exxon/Mobil,
παράγραφος 259, υπόθεση IV/M.1524 — Airtours/First Choice (ΕΕ L 93 της 13.4.2000, σ. 1), και υπόθεση COMP/M.2499 — Norske Skog/
Parenco/Walsum, παράγραφος 76· βλέπε επίσης, Airtours v Commission, ο.π., παράγραφος 62.
(109) Βλέπε επίσης στην αιτιολογική σκέψη 26 της οδηγίας πλαίσιο: «δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις µπορούν να απολαµβάνουν κοινής δεσπόζουσας θέσης,
όχι µόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσµοί µεταξύ τους, αλλά και στις περιπτώσεις που η δοµή της σχετικής αγοράς
προσφέρεται για συντονισµένες ενέργειες, δηλαδή ενθαρρύνει την παράλληλη ή ευθυγραµµισµένη αντιανταγωνιστική συµπεριφορά στην αγορά».
(110) Βλέπε υπόθεση COMP/M.2498 — UPM-Kymmene/Haindl και υπόθεση COMP/M.2499 — Norske Skog/Parenco/Walsum, παράγραφος 77.
(111) Βλέπε λόγου χάρη, υπόθεση COMP/M.2097 — SCA/Metsä Tissue.
(112) Στην υπόθεση COMP/M.2201 — MAN/Auwärter, λόγου χάρη, παρά το γεγονός ότι δύο από τα παρόντα µέρη στη γερµανική αγορά αστικών
λεωφορείων, η MAN/Auwärter και η EvoBus, θα προµήθευαν το καθένα σχεδόν το µισό της εν λόγω αγοράς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι δεν θα
υπήρχε κίνδυνος κοινής δεσπόζουσας θέσης. Η Επιτροπή διαπίστωσε, συγκεκριµένα, ότι κάθε σιωπηρή διαίρεση της αγοράς µεταξύ της EvoBus και της
MAN/Auwärter δεν θα ήταν πιθανή καθώς δεν θα υπήρχε βιώσιµος µηχανισµός συντονισµού. Κατά δεύτερο λόγο, η ύπαρξη σηµαντικών αποκλίσεων
µεταξύ της EvoBus και της MAN/Auwärter, όπως η διαφορετική διάρθρωση κόστους, θα καθιστούσαν πιθανότερο τον ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών
µεταξύ τη συµφωνηµένη δράση τους. Παροµοίως, στην υπόθεση Alcoa/British Aluminium, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρά το γεγονός ότι δύο από τα
παρόντα µέρη στην σχετική αγορά κάλυπταν ποσοστό περίπου 80 % των πωλήσεων, δεν θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αγορά θα έτεινε προς τη
δηµιουργία ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης δεδοµένου ότι i) τα µερίδια της αγοράς είναι ιδιαίτερα µεταβλητά και δεν παρουσιάζουν σταθερότητα και
ii) η ζήτηση είναι αρκετά ασταθής, δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα ανταπόκρισης ενός µέρους στις ενέργειες του άλλου, ώστε να υπάρχει σιωπηρός
συντονισµός της συµπεριφοράς τους. Εξάλλου, η αγορά δεν ήταν διαφανής σε σχέση µε τις τιµές και οι αγοραστές διέθεταν σηµαντική εξισορροπητική
δύναµη. Τα συµπεράσµατα της Επιτροπής ενισχύθηκαν περαιτέρω από την απουσία αξιόπιστου µηχανισµού επιβολής αντιποίνων που θα ήταν σε θέση να
αντιστοιχεί σε σιωπηρό συντονισµό και από το γεγονός ότι ο ανταγωνισµός στην αγορά δεν βασιζόταν µόνο σε τιµές, αλλά σε µεγάλο βαθµό ήταν
συνάρτηση της τεχνολογικής καινοτοµίας και της εξυπηρέτησης µετά την πώληση, υπόθεση COMP/M.2111 — Alcoa/British Aluminium.
(113) Παροµοίως, στην υπόθεση COMP/M.2348 — Outokumpu/Norzink, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ακόµη και αν η αγορά ψευδαργύρου αποτελούνταν από
λίγους συντελεστές, οι φραγµοί εισόδου ήταν υψηλοί και οι προοπτικές αύξησης της ζήτησης περιορισµένες, θα ήταν απίθανο το ενδεχόµενο εµφάνισης
µιας διάρθρωσης της αγοράς που θα ευνοούσε συντονισµένο αποτέλεσµα εάν µπορούσε να αποδειχθεί ότι i) τα µέρη δεν θα µπορούσαν να κατευθύνουν
τον σχηµατισµό των τιµών, ii) οι παραγωγοί θα είχαν διαφορετική διάρθρωση κόστους και δεν θα υφίστατο αξιόπιστος µηχανισµός επιβολής αντιποίνων.
(114) Βλέπε υπόθεση COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint, παράγραφος 263.
(115) Στο ίδιο, παράγραφος 257-302.
(116) Υπόθεση COMP/M.1838 — BT/Esat.
(117) Στο ίδιο, παράγραφος 10 έως 14.
(118) Υπόθεση IV/M.1430 — Vodafone/Airtouch.
(119) Στο ίδιο, παράγραφος 28. Η πιθανότητα εµφάνισης δυοπωλίου αφορούσε µόνο τους τρεις µεγαλύτερους φορείς εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών,
δηλαδή αφενός την D2 και την E-Plus και αφετέρου την T-Mobil, δεδοµένου ότι το µερίδιο της αγοράς της VIAG Interkom ήταν χαµηλότερο του 5 %.
Οι επιφυλάξεις της Επιτροπής τελικά ήρθησαν αφού τα µέρη πρότειναν να εκχωρηθεί τό σύνολο της συµµετοχής της Vodafone στην E-Plus.
(120) Υπόθεση COMP/M.2016 — France Telecom/Orange, παράγραφος 26.
(121) Στο ίδιο, παράγραφος 39-40. Η Επιτροπή, στο έγγραφο εργασίας «Σχετικά µε τα αρχικά πορίσµατα της κλαδικής έρευνας στα τέλη περιαγωγής στην
κινητή τηλεφωνία», αναφέρθηκε i) στην πιθανότητα ύπαρξης οικονοµικών δεσµών µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης κινητών επικοινωνιών, συγκεκριµένα µέσω
των συµφωνιών διασύνδεσής τους, της συµµετοχής τους ως µέλη της ένωσης GSM, του φόρουµ WAP και UMTS, το γεγονότος ότι είναι σχεδόν
τυποποιηµένοι οι όροι και οι προϋποθέσεις των συµφωνιών περιαγωγής, καθώς και ii) της πιθανότητας ύπαρξης υψηλών φραγµών εισόδου. Στην
προκαταρκτική αξιολόγησή της, η Επιτροπή υπογράµµισε επίσης ότι το γεγονός ότι η αγορά κινητών επικοινωνιών κατευθύνεται εν γένει από την
τεχνολογία δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τους όρους του ανταγωνισµού που ισχύουν στη διεθνή χονδρική αγορά περιαγωγής, βλέπε:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/, σελίδες 24 και 25.
122
( ) ∆εσµεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΚ στις τηλεπικοινωνίες στο πλαίσιο της ΓΣ∆Ε: http://gats-info.eu.int/gats-info/swtosvc.pl?&SECCODE=02.C.
(123) Σκοπός της επιτροπής επικοινωνιών στο άρθρο 22 της οδηγίας πλαίσιο είναι επίσης να εξασφαλίζει την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής
και των κρατών µελών.
(124) Τα επιµέρους άρθρα είναι τα εξής: άρθρα 15 και 16 της οδηγίας-πλαίσιο (το τελευταίο αναφέρεται στα άρθρα 16-19 της οδηγίας για την καθολική
υπηρεσία και στα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας για την πρόσβαση), άρθρα 5 και 8 της οδηγίας για την πρόσβαση (το τελευταίο παραπέµπει στις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 9-13 της οδηγίας για την πρόσβαση) και άρθρο 16 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία (που παραπέµπει
στα άρθρα 17-19 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία). Επιπλέον, το άρθρο 6 της οδηγίας για την πρόσβαση, µολονότι δεν αναφέρεται ρητά στο
άρθρο 7 της οδηγίας-πλαίσιο, περιλαµβάνει το ίδιο παραποµπή στο άρθρο 7 της οδηγίας-πλαίσιο και άρα καλύπτεται από τις διαδικασίες του άρθρου
αυτού.
(125) Αιτιολογική σκέψη 38 της οδηγίας-πλαίσιο.
(126) Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή, η Επιτροπή λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής, δεν δεσµεύεται όµως από αυτή.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.2816 — Ernst & Young France/Andersen France)
(2002/C 165/04)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 1 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία οι γαλλικές επιχειρήσεις Ernst & Young Audit SA και HSD
Ernst & Young («Ernst & Young France») που ανήκουν στο παγκόσµιο δίκτυο του οµίλου Ernst & Young
(«Ernst & Young International») προβαίνουν σε πλήρη συγχώνευση, µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος
1 στοιχείο α) του ανωτέρω κανονισµού µε τις επιχειρήσεις Barbier Frinault, PGA Sarl, Archibald and JDP
(«Andersen France»), οι οποίες αποτελούν τµήµατα του παγκόσµιου δικτύου του οµίλου Andersen.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Ernst & Young France: οικονοµικός έλεγχος και συναφείς λογιστικές υπηρεσίες· φορολογικές υπηρεσίες·
χρηµατοδότηση επιχειρήσεων· αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και υπηρεσίες παροχής συµβουλών,
— Ernst & Young International: διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου,
— Αndersen France: οικονοµικός έλεγχος και συναφείς λογιστικές υπηρεσίες· φορολογικές υπηρεσίες· χρηµατοδότηση επιχειρήσεων· παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.2816 — Ernst & Young France/Andersen France. Οι
παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
∆ιεύθυνση Β — Task Force Συγκεντρώσεων,
J-70,
B-1049 Βρυξέλλες.

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.2821 — Hitachi/IBM Harddisk Business)
(2002/C 165/05)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 2 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία οι επιχειρήσεις Hitachi Ltd. (Ιαπωνία) αποκτά µε την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ανωτέρω κανονισµού έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων σχετικών
µε σκληρούς δίσκους υπολογιστών της επιχείρησης IBM Corp. (IBM Harddisk Drive Business) µε αγορά
στοιχείων του ενεργητικού.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Hitachi Ltd.: τσιπ υπολογιστών, οθόνες, ενέργεια, ασανσέρ και κυλιόµενες σκάλες, κλιµατισµός, ψυγεία,
πλυντήρια, καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη, προγράµµατα υπολογιστών, σκληροί δίσκοι υπολογιστών, και
λογιστικά,
— IBM Harddisk Drive Business: σκληροί δίσκοι υπολογιστών (HDD).
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.2821 — Hitachi/IBM Harddisk Business. Οι παρατηρήσεις
µπορούν να σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
∆ιεύθυνση Β — Task Force Συγκεντρώσεων,
J-70,
B-1049 Βρυξέλλες.

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.2887 — Klépierre/Finiper/IGC)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία

(2002/C 165/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 4 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία η γαλλική επιχείρηση Klépierre SA («Klépierre»), που ανήκει
στον όµιλο BNP-Paribas αποκτά, µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ανωτέρω κανονισµού κοινό έλεγχο της ιταλικής επιχείρησης Immobiliare Gallerie Commerciali SpA («IGC»), η οποία επί του
παρόντος ελέγχεται από την Finiper SpA («Finiper»), µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Klépierre: κατοχή και εκµίσθωση ακινήτων για εµπορική χρήση,
— Finiper: διανοµή τροφίµων, προϊόντων υγιεινής και οικιακής χρήσεως καθώς και ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών,
— IGC: κατοχή και εκµίσθωση ακινήτων για εµπορική χρήση.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής (3) σχετικά µε µια απλοποιηµένη
διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 σηµειώνεται ότι
η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.2887 — Klépierre/Finiper/IGC. Οι παρατηρήσεις µπορούν
να σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
∆ιεύθυνση Β — Task Force Συγκεντρώσεων,
J-70,
B-1049 Βρυξέλλες.

(1) EE L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην EE L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1· διαρθωτικό στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
(3) ΕΕ C 217 της 29.7.2000, σ. 32.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.2852 — Acea Distribuzione/BTicino/Ericsson/Siemens)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία

(2002/C 165/07)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 3 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία οι Acea Distribuzione SpA («Acea Distribuzione» Ιταλία) που
ελέγχεται από Acea Spa («Acea» Ιταλία) και από τον ∆ήµο της Ρώµης, BTicino SpA («BTicino» Ιταλία) που
ελέγχεται από Legrand SA («Legrand» Γαλλία), Ericsson Telecomunicazioni SpA που ελέγχεται από Telefonaktiebolaget LM Ericsson («Ericsson» Σουηδία) και Siemens SpA που ελέγχεται από την Siemens SpA («Siemens» Γερµανία) αποκτούν µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ανωτέρω κανονισµού
κοινό έλεγχο µε αγορά µετοχών σε νεοδηµιουργηθείσα εταιρεία πού αποτελεί κοινή επιχείρηση.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Acea: παραγωγή, µετάδοση, διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης και δηµόσιου φωτισµού,
— Legrand: εξοπλισµός χαµηλής ισχύος,
— Ericsson: σχεδιασµός και πώληση συστηµάτων δηµοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιών,
— Siemens: ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα επικοινωνίας,
— νεοδηµιουργηθεία εταιρεία πού αποτελεί κοινή επιχείρηση: προωθηµένο σύστηµα ελέγχου χαµηλής ισχύος
δικτύων διανοµής.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής (3) σχετικά µε µια απλοποιηµένη
διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 σηµειώνεται ότι
η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.2852 — Acea Distribuzione/BTicino/Ericsson/Siemens. Οι
παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
∆ιεύθυνση Β — Task Force Συγκεντρώσεων,
J-70,
B-1049 Βρυξέλλες.

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
(3) ΕΕ C 217 της 29.7.2000, σ. 32.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1)
(2002/C 165/08)
Στις 19 ∆εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2560/2001 σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ.
Το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι ορισµένες διατάξεις µπορούν επίσης να εφαρµόζονται στις
πληρωµές σε σουηδική κορώνα, δανική κορώνα ή βρετανική λίρα, εφόσον το αποφασίσει το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος.
Στις 28 Ιουνίου 2002, κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή η απόφαση των σουηδικών αρχών να επεκτείνουν την
εφαρµογή του κανονισµού στη σουηδική κορώνα.
Η επέκταση αυτή αρχίζει να παράγει αποτελέσµατα 14 ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(1) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 13.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕZΕΣ
Έγκριση κρατικής ενίσχυσης σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 63 της συµφωνίας ΕΟΧ, το άρθρο 1
παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου 3 της συµφωνίας για την ίδρυση της Εποπτεύουσας Αρχής και του
∆ικαστηρίου και την Πράξη που αναφέρεται στο σηµείο 1 στοιχείο β) του παραρτήµατος XV της
συµφωνίας ΕΟΧ για τις ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία [κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1540/98 της 29ης Ιουνίου 1998 («κανονισµός περί της ναυπηγικής βιοµηχανίας»)]
(Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕZΕΣ για µη διατύπωση αντιρρήσεων)
(2002/C 165/09)
Ηµεροµηνία έγκρισης: 22 Μαρτίου 2002
Κράτος ΕZΕΣ:

Νορβηγία

Αριθ. ενίσχυσης:

SAM 030.02.001

Τίτλος:

Ατοµική, περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση στο νορβηγικό ναυπηγείο West Contractors AS

Στόχος:

Βελτίωση της παραγωγικότητας υφιστάµενων εγκαταστάσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 7
του κανονισµού περί της ναυπηγικής βιοµηχανίας)

Νοµική βάση:

Νόµος περί του Ταµείου Βιοµηχανικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (SND) της 3ης
Ιουλίου 1992, αριθ. 97. Καθεστώς επιδοτήσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη, της
8ης Ιανουαρίου 1999

Μορφή ενίσχυσης:

Επιδότηση

Ποσό ενίσχυσης:

1,5 εκατ. ΝΟΚ (περίπου 194 000 EUR)

Ένταση ενίσχυσης:

5,4 %
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕZΕΣ σχετικά µε τις παρεκκλίσεις, όσον αφορά τη Νορβηγία,
από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου
1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1165/98 του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπροθέσµων στατιστικών
(2002/C 165/10)
Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου, της 28ης ∆εκεµβρίου 1996, για τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων, όπως έχει προσαρµοστεί µε το πρωτόκολλο 1 της συµφωνίας ΕΟΧ σύµφωνα µε το
σηµείο 1 του παραρτήµατος ΧΧΙ, έχει θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, τη διαβίβαση
και την αξιολόγηση των κοινοτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη δοµή, τη δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των κοινοτικών επιχειρήσεων. Στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
58/97 του Συµβουλίου προβλέπεται ότι οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραρτηµάτων αυτού του
κανονισµού µπορούν να είναι αποδεκτές κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής χρονικής περιόδου.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπροθέσµων στατιστικών,
όπως αναφέρεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος ΧΧΙ της συµφωνίας ΕΟΧ, έχει θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο για
την παραγωγή βραχυπροθέσµων κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε την οικονοµική συγκυρία, στις οποίες περιλαµβάνονται οι µεταβλητές που χρειάζονται για την εξασφάλιση µιας οµοιόµορφης βάσης για την ανάλυση της
βραχυπρόθεσµης εξέλιξης της προσφοράς και της ζήτησης, των συντελεστών παραγωγής και των τιµών. Σύµφωνα
µε τα άρθρα 13 και 17 στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου, είναι απαραίτητο να
ληφθούν µέτρα υλοποίησης σχετικά µε τις παρεκκλίσεις που θα εγκριθούν κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής
χρονικής περιόδου.
Στην Εποπτεύουσα Αρχή ΕZΕΣ έχει ανατεθεί το καθήκον να αποδέχεται παρεκκλίσεις σύµφωνα µε το άρθρο 11
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου και τα άρθρα 13 και 17 στοιχείο η) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις που προέρχονται από την Ισλανδία, τη Νορβηγία
και το Λιχνεστάϊν.
Η Νορβηγία έχει ζητήσει παρεκκλίσεις σχετικά µε χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται στις ασφαλιστικές
στατιστικές και περιλαµβάνονται στον πίνακα Β, ο οποίος εµφαίνεται στο τµήµα 4, παράγραφος 4, του παραρτήµατος 5 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου για τα έτη αναφοράς 2000 έως 2002
διευκρινίζεται στον ακόλουθο πίνακα 1. Επιπλέον, η Νορβηγία έχει ζητήσει παρεκκλίσεις σχετικά µε µεταβλητές
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α όσον αφορά τη βιοµηχανία, στο παράρτηµα Β όσον αφορά τον κατασκευαστικό τοµέα και στο παράρτηµα ∆ όσον αφορά τις λοιπές υπηρεσίες, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98
του Συµβουλίου για ορισµένες χρονικές περιόδους όπώς διευκρινίζεται στον ακόλουθο πίνακα 2.
∆εδοµένου ότι το εθνικό στατιστικό σύστηµα χρειάζεται να υποβληθεί σε προσαρµογές µείζονος σηµασίας, η
Εποπτεύουσα. Αρχή ΕZΕΣ αποδέχθηκε αυτές τις παρεκκλίσεις, σύµφωνα µε τη γνώµη των επικεφαλής των
στατιστικών ινστιτούτων που επικουρούν την Εποπτεύουσα Αρχή ΕZΕΣ, µε τους ακόλουθους όρους:
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Πίνακας 1: Αιτήσεις παρέκκλισης από τις µεταβλητές του πίνακα Β του παραρτήµατος 5 του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 58/97
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Ετήσιες
στατιστικές των
επιχειρήσεων
2000 ως 2002

Ετήσιες
Κατηγορία
υποδιαιρεµένες
επιχείρησης ή
στατιστικές των
ασφαλιστικής
επιχειρήσεων
δραστηριότητας
2000 ως 2002

Τίτλος

Πλήρης παρέκκλιση, Μερική
µερική παρέκκλιση παρέκκλιση
ή παρέκκλιση µη
αποδεκτή

Μερική
παρέκκλιση

Παράταση
προθεσµας

Καµία

Καµία

Ελλείπουσες
δραστηριότητες

Καµία

Καµία

Ελλείπουσες
µεταβλητές

32 13 2

Ακαθάριστες πληρωµές σε σχέση 2, 4, 6
µε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εντός του τρέχοντος λογιστικού έτους

Τίτλος

Κατηγορία
επιχείρησης ή
ασφαλιστικής
δραστηριότητας

39 10 0

Αριθµός συµβάσεων που εκκρεµούν 1, 2, 5, 6
στο τέλος της λογιστικής χρήσης
και αφορούν πρωτασφαλίσεις για
όλες τις ατοµικές συµβάσεις ασφάλισης ζωής και για τις ακόλουθες
υποκατηγορίες της CPA: 66.01.1,
66.03.1, 66.03.4 και 66.03.5

39 20 0

Αριθµός ασφαλισµένων στο τέλος 1, 2, 5, 6
της λογιστικής χρήσης, στο πλαίσιο
πρωτασφαλίσεων για όλες τις οµαδικές συµβάσεις ασφάλισης ζωής και
για την ακόλουθη υποκατηγορία της
CPA: 66.03.1

34 12 0

Γεωγραφική κατανοµή — γενικά — 1, 2, 4, 5, 6
των εγγεγραµµένων µεικτών ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις

34 13 0

Γεωγραφική κατανοµή — γενικά — 1, 2, 4, 5, 6
της αναλογίας των αντασφαλιστών
στα εγγεγραµµένα µεικτά ασφάλιστρα

Πίνακας 2: Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98
ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Μεταβλητή

Είδος
παρέκκλισης

Επιπλέον
καθυστέρηση
διαβίβασης

Συχνότητα

Μη καλυπτόµενες
δραστηριότητες

Ελλιπές επίπεδο
ανάλυσης
δραστηριότητας

Τµήµατα Θ
και Η

Ελλιπές
επίπεδο
ανάλυσης
CC

Τελική
ηµεροµηνία
λήξης της
παρέκκλισης

Λοιπές παρεκκλίσεις

D120

Μερική

Ιούνιος 2003

D120

Μερική

A230

Μερική

B230

Μερική

Ιούνιος 2003 Μόνο διακυµάνσεις ίδων µέσων όρων
των µηνιαίων αποδοχών σε µετρητά

A121

Πλήρης

1.1.2002

A122

Πλήρης

1.1.2002

2 µήνες
(NACE 50,
51, 74)

Ιούνιος 2003

Τµήµα Ε

∆εν υπάρχουν
δεδοµένα για 2
ψηφία

Ιούνιος 2003 Μόνο διακυµάνσεις τωµ µέσων όρων
των µηνιαίων αποδοχών σε µετρητά

C 165/40

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

11.7.2002

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕZΕΣ
Κατάλογος φυσικών µεταλλικών νερών που αναγνωρίζονται από την Ισλανδία
(2002/C 165/11)
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο φυσικών µεταλλικών
νερών (1), όπως περιλαµβάνεται στη Συµφωνία ΕΟΧ, παράρτηµα ΙΙ, κεφάλαιο ΧΙΙ, σηµείο 26, η Ισλανδία διαβίβασε
στη Μόνιµη Επιτροπή των κρατών ΕZΕΣ κατάλογο µε ένα φυσικό µεταλλικό νερό που έχει αναγνωρισθεί ως
τέτοιο, προς δηµοσίευση στο τµήµα ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Ο κατάλογος έχει ως εξής:
Εµπορική επωνυµία

Icelandspring

(1) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1.

Ονοµασία της πηγής

V=II (Thorspring borehole)

Τόπος εκµετάλλευσης

Heiðmörk
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ΙΙΙ
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για τη συγχρηµατοδότηση, το 2002 και το 2003, δράσεων αποκεντρωµένης συνεργασίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 955/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Μαΐου
2002, για την παράταση και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1659/98 του Συµβουλίου]
(2002/C 165/12)
1. Αριθµός δηµοσίευσης
EuropeAid/114242/C/G.
2. Πρόγραµµα και πηγή χρηµατοδότησης

στον προγραµµατισµό και την εφαρµογή της κοινοτικής συνεργασίας,
— τη βελτίωση της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και
της δικτύωσης των φορέων του Νότου.

∆ράσεις αποκεντρωµένης συνεργασίας στις αναπτυσσόµενες
χώρες — Κονδύλιο προϋπολογισµού B7-6002.

Όλες οι δράσεις πρέπει να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους
το θέµα της ισότητας των φύλων.

3. Φύση των δραστηριοτήτων, γεωγραφική περιοχή και διάρκεια του έργου

Τα σχετικά σχέδια θα πρέπει να είναι συµβατά µε την
αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

α) Προβλεπόµενες δράσεις
Οι δράσεις αποκεντρωµένης συνεργασίας που πρόκειται να
συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, πρέπει να έχουν ως στόχο τη
µείωση της φτώχιας µέσω της παροχής στήριξης προς τις
µειονεκτούσες πληθυσµιακές οµάδες, στήριξης η οποία θα
αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους, τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και την ενίσχυση
των εγγενών αναπτυξιακών ικανοτήτων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η αποκεντρωµένη συνεργασία που χρηµατοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, αποσκοπεί
στο να παίξει καταλυτικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διεξαγωγή του πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου, τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και τη συµµετοχή των τοπικών
παραγόντων στην ευρωπαϊκή συνεργασία.
Θεµατικές προτεραιότητες
Για τα οικονοµικά έτη 2002 και 2003 προτεραιότητα θα
δοθεί στις δράσεις που προορίζονται για τα εξής:
— την ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών φορέων,
— την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των µη κρατικών
φορέων και των κυβερνήσεων σε διάφορα επίπεδα
(τοπικό, εθνικό και διεθνές) µε σκοπό την προώθηση
της δηµιουργίας νέων εταιρικών σχέσεων ανάµεσα στον
ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα,
— την ενθάρρυνση και ενίσχυση της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών δηµόσιων φορέων

Προτεραιότητες για τους φορείς του Νότου
Για τα έτη 2002 και 2003 προτεραιότητα θα δοθεί στις
δράσεις που θα υποβληθούν από φορείς των αναπτυσσόµενων χωρών.
β) Γεωγραφική περιοχή
Οι δράσεις αποκεντρωµένης συνεργασίας πρέπει να υλοποιηθούν σε µία ή περισσότερες από τις αναπτυσσόµενες
χώρες, ο κατάλογος των οποίων έχει καταρτιστεί από την
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (OCDE — List of aid
recipients at 1-1-2001 — part I Developing countries
and territories: Least developed countries/Other low
income countries/Lower middle income countries &
Territories) και τον οποίο µπορεί κανείς να συµβουλευτεί
στον ιστότοπο: http://www.oecd.org/htm/M00024000/
M00024666.htm. Ωστόσο, για τα έτη 2002 και 2003
προτεραιότητα θα δοθεί στις χώρες όπου η ιδέα και η
δυναµική της αποκεντρωµένης συνεργασίας δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και όπου τα επίσηµα µέσα κοινοτικής
συνεργασίας δεν είναι ακόµα σε θέση να συµβάλουν ουσιαστικά σε µια πιο συµµετοχική µορφή ανάπτυξης. Ο κατάλογος αυτός παρατίθεται στο παράρτηµα F των κατευθυντηρίων γραµµών.
γ) Μέγιστη διάρκεια του έργου
Η διάρκεια ενός έργου αποκεντρωµένης συνεργασίας δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους 36 µήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε «Κατευθυντήριες
γραµµές για τους αιτούντες» σηµείο 12.
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4. Συνολικό διαθέσιµο ποσό για την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
Το ενδεικτικό συνολικό ποσό που διατίθεται υπέρ της αποκεντρωµένης συνεργασίας για το έτος 2002 υπολογίζεται σε
3,2 εκατοµ. ευρώ.
Με την επιφύλαξη της απόφασης της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, το ενδεικτικό συνολικό ποσό που διατίθεται υπέρ της αποκεντρωµένης συνεργασίας για το έτος 2003
υπολογίζεται σε 5,8 εκατοµ. ευρώ.
5. Mέγιστα και ελάχιστα ποσά των µη επιστρεπτέων ενισχύσεων
α) Ελάχιστο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
200 000 EUR.
β) Ανώτατο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
1 000 000 EUR.
γ) Ανώτατο ποσοστό του κόστους του έργου, που µπορεί να
χρηµατοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους: 80 %.
6. Ανώτατος αριθµός µη επιστρεπτέων ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν
Σε έναν αιτούντα µπορούν να χορηγηθούν πολλές µη επιστρεπτέες ενισχύσεις στο πλαίσιο της προβλεπόµενης από τον προϋπολογισµό συνολικής χρηµατοδότησης.
7. Επιλεξιµότητα: ποιοι µπορούν να υποβάλουν προτάσεις;
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι επιλέξιµοι οι φορείς των αναπτυσσόµενων χωρών, δηλαδή: οι τοπικοί δηµόσιοι φορείς, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι
οργανώσεις των αυτόχθονων πληθυσµών, οι τοπικές επαγγελµατικές ενώσεις και οµάδες πρωτοβουλίας, οι συνεταιρισµοί, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι γυναικείες οργανώσεις και
οργανώσεις νέων, τα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και ερευνητικά
ιδρύµατα και οργανώσεις, οι εκκλησίες και κάθε µη κυβερνητική ένωση που µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη.
8. Προσωρινή ηµεροµηνία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων
της διαδικασίας ανάθεσης
Κατ'αρχήν, έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των αιτήσεων.
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9. Κριτήρια ανάθεσης
Βλέπε σηµείο 2.3 των «Κατευθυντηρίων γραµµών για τους
αιτούντες», οι οποίες αναφέρονται στο σηµείο 12.
10. Χρησιµοποίηση του τυποποιηµένου εντύπου και ζητούµενες πληροφορίες
Οι αιτούντες πρέπει να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το τυποποιηµένο έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στις Κατευθυντήριες γραµµές για τους αιτούντες" που αναφέρονται στο
σηµείο 12, και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες όσον αφορά
τη µορφή και τη συµπλήρωσή του. Για κάθε αίτηση, πρέπει να
υποβάλλονται από τον αιτούντα ένα πρωτότυπο υπογεγραµµένο και τέσσερα αντίγραφα µε το µορφότυπο των δεδοµένων (επισυνάπτεται στο πρωτότυπο δισκέτα 3,5' συµβατή µε
προσωπικό υπολογιστή και λειτουργικό σύστηµα Windows σε
µορφότυπο MS-Word 6 ή παλαιότερο ή RTF).
11. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για τα έργα είναι η 28η
Οκτωβρίου 2002 ώρα 16:00.
Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από την Επιτροπή µετά τη
λήξη της προθεσµίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
12. Λεπτοµερείς πληροφορίες
Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων περιέχονται στις «Κατευθυντήριες γραµµές για τους αιτούντες» στην εξής διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
Οι τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (µαζί µε τον αριθµό δηµοσίευσης της πρόσκλησης, που αναφέρεται στο σηµείο 1 στη διεύθυνση Europeaidcdc@cec.eu.int. Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι να συµβουλεύονται τακτικά την προαναφερθείσα ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων,
δεδοµένου ότι η Επιτροπή θα δηµοσιεύει τακτικά σ'αυτήν τις
ερωτήσεις που υποβάλλονται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα
(«FAQ») καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

